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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 

  إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  

إلى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير، فـلقد كان له الفضل األول  

 .أطال اهللا في عمره) والدي الحبيب(في بلوغي التعليم العالي  

إلى من وضعتني على طريق الحياة وجعلتني ربط الجأش، وراعتني حتى  

 .أطال اهللا في عمرهاطيب  ) أمي الغالية(صرت كبيرة  

إلى إخوتي، من كان لهم بالغ األثر في كثير من العقبات والصعاب،  

  .إلى جميع أساتذتي الكرام، ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي

  أهدي إليكم بحثي في

 الجرائم الماسة بالنظام القـانوني لمغادرة اإلقـليم الجزائري  

   
  

  

  

  

  

  

  

  



 شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــكر

  

منذ والدتي    جهودهمأول مشكور هو اهللا عز وجل، ثم والداي على كل  

 .إلى هذه اللحظات، أنتم كل شيء أحبكم في اهللا أشد الحب

من نصحني أو أرشدني أو وجهني أو ساهم  يسرني أن أوجه شكري لكل  

معي في إعداد هذا البحث بإيصالي للمراجع والمصادر المطلوبة في  

عبد   أي مرحلة من مراحله، وأشكر على وجه الخصوص أستاذي الفـاضل

على مساندتي وإرشادی بالنصح والتصحيح وعلى اختيار    الحميد يحي

الحقوق  و  كلية  العنوان والموضوع، كما أن شكري موجه إلدارة  

  مستغانم –ابن باديس  بجامعة    العلوم السياسية
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ـــة  ـــ ـــ ــــدان المتقدمـ ـــ ـــ ـــین البل ـــ ـــ ـــة بـ ـــ ـــ ــــي العالقـ ـــ ـــ ـــــارزا ف ـــ ــ ــــا ب ـــ ـــ ــرة مكان ــــ ـــ ــیة الهجـ ــ ـــ ـــــل قضـــ ـــ ــ ــــرىتحت ـــ  واألخـــ

ــــا ـــ ـــ ــــ ــــرا الرتباطهــ ـــ ـــ ــــ ــــا نضــ ـــ ـــ ـــ ـــة فیهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــادیة  النامیـ ــــ ـــ ـــ ـــ ــیة واالقتصـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــب السیاسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الجوان ـــ ـــ ـــ ـــد مــ ـــ ــــ ـــ ـــ بالعدی

ــوء  ـــ ـــ ـــ ـــة فســ ـــ ـــ ـــ ـــوالواالجتماعیـ ـــ ـــ ـــ ــــدفع  األحـ ـــ ـــ ــادیة یـــ ـــ ــــ ـــ ــیة واالقتصـ ـــ ـــ ــــ ـــرادالسیاسـ ـــ ـــ ـــ ـــن دول  اإلفـ ــــ ـــ ــرة مـــ ـــ ــــ ـــ للهجـ

  .الدول المتقدمة إلىنامیة 

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــــایا االجتماعیـ ـــ ــــ ـــر القضــ ــــ ـــ ــــرعیة اخطـــ ـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ـــ ـــ ـــرة الغی ـــ ـــ ـــ ــكل الهجـ ـــ ـــ ـــ ــا تشــ ـــ ـــ ـــ ــــاكمــ ـــ ـــ  باعتبارهـــ

ــیة لكو  ــ ـــ ـــ ـــدیدة الحساســـ ـــ ـــ ـــكلة شــــ ـــ ــــ ـــث مشـــ ـــ ـــ ــع حیــــ ـــ ـــ ـــ ــرائح المجتمــ ـــ ـــ ـــ ــــع شــ ـــ ــــ ــــس جمیــ ـــ ـــ ــــا تمـــ ـــ ـــ ــبحتنهـــ ـــ ـــ ـــ  أصــ

ـــاهرة ـــ ــــا  ال الظـــ ـــ ــط بیانهــ ـــ ـــ ــــع خـ ـــ ـــل ارتفــ ـــ ــنهم بـــ ـــ ـــذكور مــــ ــــ ـــة الــ ـــ ـــباب وخاصـــ ـــ ـــى الشـــ ــــ ــــط علــ ـــ ــــر فقــ ـــ تقتصــ

ـــى ـــ ـــ ـــة  إلـ ـــ ـــ ــــاثفئـ ــــ ــــرعیة  اإلنــ ـــ ـــــر الشـــ ـــ ــــرة الغیــ ـــ ـــــد الهجـــ ـــ ـــاهرةوتعــ ـــ ـــ ــــدول  ظـ ـــ ـــ ـــي ال ـــ ــودة فــــ ــــ ـــ ــة موجـ ـــ ـــ عالمیــ

ــــدة  ـــ ـــ ــــات المتحــــ ـــ ـــ ـــة كالوالیــــ ـــ ـــ ـــ ــةالمتقدمــ ـــ ـــ ـــ ــــاد  األمریكیـــ ـــ ـــ ــــدول االتحــــ ـــ ـــ ــــض الــــ ـــ ـــ ـــيو األوبعــــ ـــ ـــ ـــ ــــدول  روبــ ـــ ـــ الــــ

  .وٕافریقیاكدول الخلیج ودول المشرق العربي  بآسیاالنامیة 

ـــد  ـــ ـــ ـــا بل ـــ ـــرة باعتبارهـــ ـــ ــــاهرة الهجـــ ـــ ــــر لظــ ـــ ــ ــــار كبی ـــ ــــدول انتشــ ـــ ــ ــــن ال ـــ ــــا مــ ـــ ــــر كغیرهــ ـــ ــ ــرف الجزائ ـــ ـــ تعـ

ــــا  ـــ ــــا موقعهــ ـــ ــــل منهـ ـــ ـــث جعـ ـــ ــــرى بحیــ ـــ ـــة أخـ ـــ ــــن جهــ ـــ ــــا مـ ـــ ــتقبال لهـ ــــ ـــة ومســ ـــ ــــن جهــ ـــ ــــرة مـ ـــ ـــــدرا للهجـ مصـــ

ــــادم ـــ ــاجرین القـــ ـــ ـــ ــــن المهــ ـــ ـــرة مـــ ـــ ـــ ـــــداد كبیـ ـــ ـــور ألعــ ـــ ـــ ــــد عبـ ـــ ـــــا بلـــ ـــ ـــة إفریقیــ ـــ ــا بوابــــ ـــ ـــ ـــــي باعتبارهــ ـــ ین الجغرافــ

 . من دول الساحل اإلفریقي

ـــــي  ـــ ــــارفــ ـــ ـــهدها  إطــــ ــــ ـــي یشــــ ـــ ـــ ــوالت التــ ـــ ـــ ـــب التحـــ ـــ ـــ ـــــي تواكــ ـــ ـــریعیة التــ ـــ ـــ ـــدیالت التشــ ـــ ـــ ــــلة التعــ ـــ سلســــ

ـــر  ـــ ـــ ــــرواج الكبیــ ـــ ـــ ـــالم والـ ـــ ـــ ـــاهرةالعــ ـــ ـــ ــــري  لظــ ـــ ـــ ـــباب الجزائـ ـــ ـــ ــال الشــ ـــ ـــ ـــىانتقـــ ـــ ـــ ــــاو أ إلــ ـــ ـــ ـــر  روبـ ـــ ـــ ــفة غیــ ـــ ــــ بصــ

ــــذا  ـــ ـــــرة وهــ ـــ ــــر الهجـ ـــ ـــة لخطــ ـــ ـــة معرضـــ ـــ ــبح دولـــ ـــ ـــ ــا تصـ ـــ ـــالق ممــــ ـــ ــور وانطـــ ـــ ـــة عبــــ ـــ ــــا دولـــ ــــ ـــة كونهـ ـــ قانونیـــ

ــــا ـــ ــــا  مـ ـــ ـــىدفعنـ ـــ ــ ــــدابیر  إل ـــ ــــن التـ ـــد مــــ ـــ ــاذ العدیــ ـــ ــــاتاتخـــ ـــة  واآللیــــ ـــ ـــىالرامیــ ـــ ــ ــــذه  إل ـــ ـــة هـ ـــ ـــاهرةمحاربــ ـــ  الظــ

 .هو قانوني وامني هو سیاسي وما منها ما
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ــــا ـــ ـــمن مــ ـــ ـــــن ضـــ ـــ ـــه  مـ ـــ ــت بـــ ــــ ــود  أنقامـــ ـــ ــــانوني الموجــــ ـــ ـــراغ القــ ـــ ـــه الفـــ ـــ ـــد بـــ ـــ ــوانین تســـ ـــ ــــرعت قــــ شـــــ

ـــــن  ـــ ـــ ـــــال مـ ـــ ـــ ـــــذا المجـ ـــ ـــ ـــي هـ ـــ ـــ ــــدارفـــ ــــ ـــ ــانون  إصـ ــــ ـــ ـــ ـــول  11/08الق ــــ ـــ ـــمن دخــ ــــ ـــ ـــبالمتضــ ــــ ـــ ـــى األجانــ ـــ ـــ ـــ  إل

ــیم ــــ ـــ ـــ ــــري  اإلقلــ ـــ ـــ ـــ ـــامتهالجزائـ ـــ ـــ ـــ ــانون  موٕاقـــ ــــ ـــ ـــ ــــم القــ ـــ ـــ ـــ ـــه ثــ ـــ ـــ ـــ ــــات  01/09فیــ ـــ ـــ ـــ ـــانون العقوبــ ـــ ـــ ـــ ـــــدل لقــ ـــ ـــ المعــــ

ـــادرة  ـــ ـــریم مغــــ ـــ ـــدوره تجــــ ـــ ـــد صــــ ــــ ـــمن بعـــ ــــ ــیمتضـــ ــــ ـــر اإلقلــــ ـــ ــفة غیــــ ـــ ـــ ـــ بصــ ـــ ــادة  رعیةشــــ ـــ ـــ ـــب مــ ـــ  175بموجــــ

 . 1مكرر 

ـــــن  ـــ ـــ ـــرغم مـ ـــ ـــ ـــ ــــن ال ـــ ـــ ـــن مــ ــــ ـــ ـــر  أنلكــ ـــ ـــ ـــ ـــرة الغی ـــ ـــ ـــلوك الهجـــ ـــ ـــ ـــر ردع لســـ ـــ ـــ ـــ ــــابي یعتب ـــ ـــ ــ ـــنص العق ـــ ـــ ـــ ال

ــــرعیة  ـــ ـــ ـــ ـــزال  إالالشـ ــــ ـــ ـــ ــه ال تـ ـــ ــــ ـــ ـــاهرةانــ ـــ ـــ ـــ ــدانون  الظــ ـــ ـــ ـــ ــاجرون المــــ ـــ ــــ ـــ ـــاعد فالمهــ ـــ ـــ ـــ ــــامي وتصــ ـــ ـــ ـــ ـــي تنـ ـــ ــــ ـــ فـ

ــافون  ــــ ـــ ـــ ــــدد یضـ ــــ ـــ ـــاجرون جــ ـــ ـــ ـــ ــتهم ومهـ ـــ ـــ ـــ ـــــدون فعلــ ـــ ـــ ـــىیعیــ ـــ ـــ ـــ ـــــي  إلـ ـــ ـــ ـــراغبین فــ ـــ ـــ ـــ ـــامرین الـ ـــ ـــ ـــ ـــة المغـ ــــ ـــ قائمـــ

  .األخرىالضفة  إلىالوصول 

ـــن ـــ ـــق وال  أیــــ ـــ ــاص تحقــــ ـــ ــــردع الخـــــ ـــ ــــال الـــ ـــ ــور فـــ ــــ ــــذا العبــــ ـــ ـــى هـــ ـــ ــــف علــــ ـــ ـــتقبلهم متوقـــ ـــ ــرون مســــ ـــ یـــــ

  .الردع العام مما یبن وجود خلل ف انتهاج السیاسة الجنائیة

  :مشكلة البحث 

ــــدود  ـــ ــــابرة للحــــ ـــ ـــ ـــتحدثة العـ ــــ ـــ ــرائم المسـ ـــ ــــ ــــن الجــ ـــ ـــ ـــرعیة مـ ـــ ــــ ــــر الشـ ـــ ـــ ـــرة غیـ ـــ ـــ ـــة الهجــ ـــ ـــ ـــر جریمــ ـــ ـــ تعتبــ

ـــــي  ـــ ــ ــائكة الت ـــ ــــ ــایا الشـ ـــ ـــ ــــم القضــ ـــ ـــــن أهـــ ـــ ـــبحت مــ ـــ ـــ ـــي أصـ ـــ ــ ــ ـــدول، والت ــــ ـــ ــیة لل ـــ ـــ ــــذتالسیاســ ـــ ــــا  أخـــ ـــ اهتمامـــ

ــرا  ــــ ــــاهرة، نظــ ـــــذه الظــــ ــــن هـــ ـــ ـــاني مـ ـــ ـــي تعــ ـــ ــــدول التــ ـــ ــــن الـ ـــ ـــرا مـ ـــ ــــاآلكبیــ ـــ ـــــي  ثارهـ ــــدة التـــ ـــ ــلبیة المتزایـ ـــ الســـ

  .ها الجزائرومن للدو ااستقرار تهدد أمن و 

ـــاطر  ـــ ـــ ـــامي المخـــ ـــ ـــ ــــع تنــ ـــ ـــ ــةومـ ـــ ـــ ـــ ــــذه  اإلجرامی ـــ ـــ ـــاهرةلهــ ـــ ـــ ـــــي  الظــ ـــ ــتدعى تبنــــ ـــ ــــ ـــر اســ ـــ ـــ ــــي الجزائـــ ــــ ـــ ف

  :التالیة  اإلشكالیةاسبق تطرح  عالجیة ومن خالل م وأخرىسیاسة وقائیة 

مـــــــا مـــــــدى نجاعـــــــة النصـــــــوص الجزائیـــــــة فـــــــي التشـــــــریع الجزائـــــــري للحـــــــد مـــــــن جریمـــــــة  

  الهجرة غیر الشرعیة ؟
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  : مجموعة من  التساؤالت تتمثل فیما یلي اإلشكالیةوتتفرع عن هذه  

ـــــــر الشـــــــرعیكیـــــــف تقـــــــوم جریمـــــــة الهجـــــــرة  - ـــــــري، ومـــــــا ةغی هـــــــي  فـــــــي التشـــــــریع الجزائ

  الجزاءات المقرر لها؟

ــــــري النتیجــــــة الم - ــــــق المشــــــرع الجزائ ــــــر  رجــــــوةهــــــل حق ــــــة الهجــــــرة الغی ــــــن جریم ــــــد م للح

  ؟الشرعیة من خالل السیاسة الجنائیة المنتهجة

  ؟الهجرة الغیر الشرعیةكیف یمكن حل مشكلة  -

ــــــة  اإلجــــــراءات أهــــــمهــــــي  مــــــا - ــــــةوالوســــــائل القانونی للحــــــد مــــــن انتشــــــار هــــــذه  والتنظیمی

  ؟الظاهرة

الهجــــــرة الغیــــــر  ظــــــاهرةمحاربــــــة  إلــــــىهــــــي الجهــــــود الوطنیــــــة  والدولیــــــة الرامیــــــة  مــــــا -

  ؟الشرعیة

  : الدراسة أهداف

  .الوقوف على مفهوم الهجرة غیر الشرعیة -

  .القانوني لجریمة الهجرةتبیان البناء  -

ـــــروج   - ـــ ـــ ـــدخول والخـ ــــ ـــ ــ ـــت ال ـــ ـــ ـــي جرمـــ ـــ ـــ ــــة التـــ ـــ ـــ ــ ـــة الجزائی ـــ ـــ ــــوص القانونیـــ ـــ ـــ ـــــف النصــ ـــ ـــ ــــرض لمختلـ ـــ ـــ التعــ

  .الدولة إقلیمغیر المشروع من 

  .التعرض للتدابیر الوقائیة للقضاء على أسباب الهجرة غیر الشرعیة -

 .الوقوف على التدابیر العالجیة  وتبیان العقوبات -
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  : البحث أهمیة

ــــریة  ــــ ـــة بشـ ـــ ـــ ـــق بطاق ـــ ـــ ـــه یتعل ــــ ــ ـــرعیة ان ـــ ــــر الشـــ ـــ ــ ــــرة غی ـــ ــــة الهجــ ـــ ـــوع جریمــ ـــ ـــة موضـــ ـــ ـــ ــــى أهمی ـــ ــ تتجل

ـــــي  ـــي تكتســـ ـــ ــیاع وهــ ــــ ــــق الضــ ـــي طریــــ ــةفـــــ ـــ ـــف  أهمیـــ ـــ ـــــي مختلــ ــة فـــ ـــ ــــال التنمیـــ ـــ ــــي مجـ ـــرة فــــ ـــ ــة كبیــ ـــ وطنیـــ

ـــاالت  ـــ ـــة  إنالمجـــ ـــ ــــدت الرعایـــ ــــ ـــوجـ ـــ ـــد  ةالالزمـــ ـــ ــــي البلـــ ـــ ــــلفــ ـــ ــــاف  ، األصــ ـــ ـــىیضــ ـــ ــوف  إلـــ ـــ ــــك الوقــــ ـــ ــ ذل

ــــا  ـــ ـــ ـــرة كمـ ـــ ـــ ـــات الهجــ ـــ ـــ ـــى خلفیــ ـــ ـــ ـــ أنعلــ ـــ ـــ ـــرعیة لــ ـــ ــــر الشـــــ ـــ ـــ ـــرة الغیـ ـــ ـــ ـــوع الهجــ ـــ ـــة، موضـــــ ـــ ـــة علمیـــــ ـــ ـــ ه أهمیــ

ـــز ـــ ـــ ـــة، ترتكــ ـــ ـــ ـــة وعملیــ ـــ ـــ ــة، وقانونیــ ـــ ـــ ــة واجتماعیـــ ـــ ـــ ـــة  األهمیـــ ـــ ـــ ــــاالعلمیــ ـــ ـــ ــوع  أساسـ ــ ــــ ـــاول موضـــ ـــ ـــ ـــى تنــ ـــ ـــ علــ

ـــالرغم  ـــ ـــي بـــ ـــ ـــث العلمـــ ـــ ـــي البحـــ ـــ ـــه فـــ ـــ ــــذ حقـــ ـــ ـــم یأخــ ـــ ــــذي لـــ ـــ ــــر الــ ـــ ــــي الجزائــ ـــ ــــرعیة فــ ـــ ــــر الشــ ـــ ــــرة غیــ ـــ الهجــ

ـــر  ـــ ــ ـــرة غی ـــ ــــات الهجــ ـــ ــــدفق  موجـ ـــ ــــراء تـ ـــ ـــیال  جـ ـــ ــ ــــادیا ثق ـــا اقتصــــ ـــ ــ ـــة عبئ ـــ ــ ــة الجزائری ــــ ــ ـــل الدول ـــ ــــن تحمــ ـــ مـ

ـــــر ال ـــ ــاجرین الغیــ ـــ ــــ ــــن مهــ ـــ ـــرعیة مــــ ـــ ـــ ـــرعیینشـ ـــ ـــ ـــة ،  شــ ـــ ـــ ــــى أهمیــ ـــ ــوع علــــ ـــ ـــ ـــــذا الموضـــ ـــ ـــوي هــ ـــ ـــ ــــا یحتــ ـــ كمــــ

ــوء  ـــ ـــ ــون أن لجــــ ـــ ـــ ـــة لكــــ ـــ ـــ ـــراداجتماعیـــ ـــ ـــ ـــة  اإلفـــ ـــ ـــ ـــروف اجتماعیـــ ـــ ــــ ـــة ظــ ـــ ـــ ــانهم نتیجـــ ـــ ــــ ــــادرة أوطـــ ـــ ـــ ـــــى مغــ ـــ إلــــ

ــیة ــ ـــ ــــادیة قاســ ـــ ـــــن ،  واقتصــ ـــ ــا عـ ـــ ـــ ــةأمـ ـــ ـــ ـــر  األهمیـ ـــ ـــ ــــرة غی ـــ ــاهرة الهجــ ـــ ـــ ــة ظـ ـــ ـــ ــــة لدراسـ ـــ ــ ــة والعملی ـــ ـــ القانونیـ

ـــ ـــ ــــدد أمـــ ـــ ــــي تهــ ـــ ـــاهرة التــ ـــ ـــذه الظـــ ـــ ــــدي لهـــ ـــ ـــة لتصــ ـــ ـــدابیر فعالـــ ــــ ـــراءات وتــ ـــ ــاد إجـــ ـــ ـــ ــو إیجـ ــــ ـــرعیة هـــ ــــ ن الشــ

  .و استقرار البالد

  : الدراسات  السابقة

ـــر  ـــ ـــ ـــ ــنحاول ذكـ ــ ــــ ـــ ــوع ســ ـــ ـــ ـــ ــذا الموضــ ـــ ـــ ــــل هـــــ ـــ ـــ ـــت لمثـــ ـــ ـــ ـــ ـــي تطرقـ ـــ ـــ ـــ ـــابقة التـ ـــ ـــ ـــ ـــات سـ ــــ ـــ ــاك دراســـ ـــ ـــ ـــ هنــ

ـــث  ـــ ــــن حیــ ـــ ـــها مـ ـــ ــــابعضــ ـــ ــــل  أهمیتهـ ـــ ــــــــة مثـ ــــــــي وســــــــفیان فوك  ومشــــــــري مرســــــــي، محمــــــــد غرب

ـــر  ـــ ـــ ـــة البحــ ـــ ـــ ـــي منطقــ ـــ ـــ ــــرعیة فــ ـــ ــــر الشــــ ـــ ـــرة الغیــــ ـــ ـــ ــیضالهجــ ـــ ـــ ـــاطر  األبـــ ـــ ـــ ـــط المخــ ــــ ــتراتیجیةالمتوســــ ـــ ــــ  وٕاســ

 .2014ابن الندیم للنشر والتوزیع  1المواجهة الطبعة 
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ـــن من ســـــــــاعد رشـــــــــیدو  ـــ ـــر مـــ ـــ ـــ ـــي الجزائ ـــ ـــ ــــرعیة ف ـــ ــــر الشــ ـــ ــ ـــــرة غی ـــ ــــع الهجـ ـــ ــ ـــواق ـــ ـــنور ظـــ ـــ  األمـــ

ـــاني ـــ ـــ ـــ ــیة اإلنسـ ــ ـــ ـــ ـــوم السیاســـ ـــ ـــ ـــ ــــي العلـ ـــ ـــ ـــــتیر فـــ ـــ ـــ ــهادة الماجیســ ــ ــــ ـــ ـــل شــ ـــ ـــ ـــ ـــدم لنیـ ـــ ــــ ــــذكرة مقـــ ـــ ـــ ـــة  -مـــ ـــ ـــ ـــ دراسـ

ـــر ـــ ـــ ــــد خیضـــ ـــ ـــ ـــة محمــ ـــ ـــ ــیة جامعـــ ــ ـــ ــــ ــــوم السیاسـ ـــ ـــ ـــوق والعلــ ـــ ـــ ـــة الحقـــ ـــ ـــ ـــة كلیـــ ـــ ـــ ــكرة   -مغاربیـــ ـــ ـــ / 2011بســــ

2012 .  

ـــــــــود ـــــــــف محم ـــــــــد اللطی ـــد  عب ـــ ـــرة وتهدیـــ ـــ ـــنالهجـــ ـــ ـــة  األمـــ ـــ ــــي الطبعـــ ـــ ـــومي العربــ ـــ ـــ ـــىالق ـــ ـــ  األول

  .مركز الحضارة العربیة القاهرة 

  : اختیار الموضوع  أسباب

  : ثالثة ألسبابتم اختیار الموضوع 

   .االستقرار إلى وأتطلعطالبة ومواطنة غیورة على بلدي  إنني األسباب أولى -

ـــاني - ـــ ـــ ــباب ثـ ـــ ـــ ـــع  األســ ـــ ـــ ـــىراجـ ـــ ـــ ــــا إلـ ـــ ــوع ومـــ ـــ ـــ ــورة الموضــ ـــ ـــ ــــاك  خطــ ـــ ـــ ــــوت فهن ـــ ــوارب المـــ ـــ ـــ ــ ــمى بق ـــ ـــ یســ

   . دولة استقبال أو األصلمخالفة للقانون سواء في الدولة 

ـــر  - ـــ ـــــرة الغیــ ـــي الهجـــ ـــ ـــل فــ ـــ ــــذي یتمثــ ـــ ـــوع الـ ـــ ـــــذا الموضــ ــــي هـــ ـــ ــــات فـ ـــ ـــة الدراسـ ــــ ـــي قلـ ـــ ــــن فــ ــــا یكمــــ ثالثهــــ

   .الموضوع الكبیرة ألهمیةنضرا  الظاهرةالبحث في هذه  إثراءالشرعیة ورغبة في 

 منهج الدراسة 

ــــري ـــ ـــ ــریع الجزائــ ــــ ـــ ـــي التشـــ ـــ ـــ ــرعیة فـــ ــــ ـــ ـــــر الشـــ ـــ ــــرة الغیــــ ـــ ـــة الهجـــــ ـــ ـــ ـــة جریمـــ ـــ ـــ ــــي دراســـ ـــ ـــ ـــــدت فــ ـــ ـــــى  اعتمــــ ـــ ـــ علـ

ــــي   ـــ ـــ ــنهج التحلیلـ ـــ ـــ ــــافةالمـــ ـــ ـــ ـــى إضـ ـــ ـــ ــــرف إلــ ـــ ـــى التعــــ ـــ ـــ ـــوم و علــ ـــ ـــ ــــاناأل المفهــ ـــ ــــررة  ركــــ ـــ ـــات المقــــ ـــ والعقوبـــــ

ـــرعیة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر شــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــفة غیــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــرة بصـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــة الهجـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــررة لجریمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــة المقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدابیر الوقائیـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ .والتــ
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  الوطني بصفة غیر شرعیة اإلقلیمجریمة مغادرة :  األولالفصل 

ــــل  ـــ ــار محــ ــــ ــي اختیـــ ــــ ــــل وفـــ ـــ ـــة التنقــ ـــ ـــي حریـــ ـــ ـــق فـــ ـــ ــــرد حـــ ــــ ــــل فـ ـــ ــهلكــ ـــ ـــ ــــدود  إقامتـ ـــ ــــل حــ ـــ داخــ

ـــودة  ـــ ــــي العــ ـــده وفــــ ـــ ــــك بلــ ــي ذلــــ ــــ ــا فـ ـــ ــــد بمـــ ــــادرة أي بلــــ ــق مغــــ ـــ ـــــرد حـــ ــــل فـــ ــة ولكــــ ـــ ـــىالدولــ ـــ ــــده  إلــ بلــــ

ـــع  إال ـــ ـــ ــ ــــام جمی ـــ ـــ ــــك بقیـ ـــ ـــ ــتقبل وذلـ ـــ ـــ ــــد المســـ ـــ ـــ ـــوانین البلـ ـــ ـــ ــ ـــده وق ـــ ـــ ــ ـــوانین بل ـــ ـــ ــ ــــا لق ـــ ـــ ــراءاتوفقـ ـــ ــــ  اإلجــ

ـــة  ـــ ـــ ـــالقانونیـــ ـــ ـــ ــوابط  ةالالزمـــ ـــ ـــ ــــذه الضــــ ــــ ـــ ـــاب هـ ـــ ـــ ـــ ــــي غی ـــ ـــ ــــرعیة وفــ ـــ ـــ ــــل شــ ـــ ـــ ـــة التنقــ ـــ ـــ ـــ ــون عملی ـــ ـــ ـــ لتكـ

  .كانت الوسائل المستعملة  أیاتصبح عملیة التنقل غیر شرعیة  

ـــــن  ـــ ـــ ـــرعیة مــ ـــ ـــ ـــ ـــــر الشـ ـــ ـــ ـــرة الغیــ ـــ ـــ ـــ ـــة الهجـ ــــ ـــ ـــوع جریمـــ ـــ ـــ ـــ ـــــري بموضـ ـــ ـــ ــرع الجزائــ ـــ ــــ ـــ ـــتم المشـ ـــ ـــ ـــ اهـ

ـــدف  ـــ ـــة تهــــ ـــ ـــ ـــوص قانونیـ ـــ ـــ ـــدة نصـ ـــ ـــ ــــالل عـ ـــ ـــىخـــ ـــ ـــ ـــة  إلـ ـــ ـــ ـــذه الجریمـ ـــ ـــ ــــدي لهـ ـــ ــتتم  ،التصـــ ــ ـــ ــذا ســـ ـــ ـــ لــ

   :كاألتيدراسة هذا الفصل 

  الجریمة  أركان  :األول المبحث 

  الركن المادي  :األول المطلب 

  الركن المعنوي  : المطلب الثاني

ـــــــوطني بصـــــــفة  اإلقلـــــــیمالجـــــــزاءات المقـــــــررة لجریمـــــــة مغـــــــادرة   : المبحـــــــث الثـــــــاني ال

  غیر شرعیة 

   األصلیةعقوبة ال :األول المطلب 

   األوصافعقوبة مسالة  تعدد  : المطلب الثاني
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  الجریمة أركان: األولمبحث ال

 الركن المادي لجریمة الهجرة الغیر الشریعة  األولالمطلب 

ــالفة  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادة  الســ ـــ ـــ ـــ ـــص المــــ ـــ ـــ ـــ ــــى نـــــ ــــ ـــ ـــ ــالرجوع إلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذكربــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــادة  الــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــرر  175مــ ـــ ــــ ـــ ـــ   1مكــ

ــــرمتین ،  ـــ ـــ ـــ ـــ ــورتُین  مجـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــمن صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــىتتضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدود   األول ـــ ــــ ـــ ــــز الحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن مراكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادرة   مـ ــــ ـــ ـــ ـــ مغــ

ـــادرة  ـــ ـــ ـــة مغـــ ـــ ـــ ـــــذلك، والثانیــــ ـــ ـــ ـــة لــ ـــ ـــ ــیمالمخصصـــ ــــ ـــ ـــر  اإلقلــــ ـــ ـــ ـــن غیــــ ـــ ـــ ـــرعیة مــــ ـــ ـــ ـــر شــــ ـــ ـــ ـــفة َغیـــ ــــ ـــ بصـــ

ــــادي  ـــ ـــركن المــ ـــ ـــ ــــزة  لل ـــ ــ ــــر الممی ـــ ــــي للعناصــ ــــ ــــا یلـ ـــ ـــــرق فیمــ ـــ ـــوف نتطـ ـــ ـــة ، وســـ ـــ ـــ ــــز الحدودی ـــ المراكــ

ـــاني ، ــــ ـــفة الجــــ ـــ ـــ ـــالتطرق لصــ ـــ ـــ ـــة بــ ـــ ـــ ـــورتین بدایــ ـــ ـــ ــاتین الصــ ـــ ــــ ــي هــ ـــ ــــ ــــل  فــ ـــ ــــم  الفعــــ ـــ ـــيثــــ ـــ ـــ ، اإلجرامــ

   .في كلتا الصورتین  اإلجرامیةفالنتیجة 

  الوطني بصفة غیر شرعیة اإلقلیمالعناصر الخاصة لمغادرة  :األولفرع 

  بصفة غیر شرعیة  اإلقلیمصفة الجاني في جریمة مغادرة :اوال  

ـــت ـــ ـــ ــادة  منتضـ ـــ ـــ ــرر  175المــ ـــ ــــ ـــادرة  1مكـ ـــ ـــ ـــة مغـ ـــ ـــ ـــي جریمـ ـــ ـــ ــــل فـ ـــ ـــفة الفاعــــ ـــ ـــ ــیمصـ ــــ ـــ  اإلقلــ

ــــط،  ـــ ـــیم فقـــ ـــ ـــ ـــي  مق ـــ ـــ ــــري أو أجنب ـــ ــــل جزائــ ـــ ـــه  كــ ــــ ــة بأنـــ ـــ ـــ ــــز الحدودیـ ـــ ــــن المراكــ ـــ ـــر مــ ـــ ـــ ــــورة غی ـــ بصــ

ــخص، أي أن  ـــ ــــل شــــ ـــ ــا لكــ ــــ ــة  فیهـــ ـــ ـــ ــــاءت المعاقبـ ـــ ـــــي جــ ـــ ـــة التـ ـــ ـــ ــورة الثانی ـــ ـــ ــالف  الصـ ـــ ــى خــــ ــــ ـــ عل

ـــفها  ـــ ـــي وصــــ ـــ ـــورة فــــ ـــ ـــأن الصـــ ـــ ـــد بــــ ـــ ــــق ، ونعتقــــ ـــ ــــل المطلــ ـــ ـــرائم الفاعـــ ـــ ــــن جــــ ـــ ــــا مــ ـــ ـــرع جعلهـــ ـــ المشـــ

ــــذا  ـــ ـــ ــــلم ، وهـ ـــ ـــ ــمل واسـ ـــ ـــ ـــت اشـــ ـــ ـــ ـــاني كانــ ـــ ـــ ـــرللجــ ـــ ـــ ــته  األمــ ـــ ـــ ـــم مناقشـــ ـــ ـــ ــــاءتــ ــــ ــانون  أثنـــ ــــ ـــ ــــدیل قــ ـــ ـــ تعـ

ــــات ــــ ــــري  01-09 العقوبـــ ـــ ــــل جزائــــ ـــ ــارة كــــ ـــ ـــ ــتبدال عبـــ ـــ ــــ ــرح اســ ــــ ـــ ــث اقتــ ـــ ـــ ـــي أو، حیـــ ـــ ـــ ــیم  أجنبــ ـــ ـــ مقـــ

ــــل  ـــ ــنص كـــ ـــ ـــ ــ ــــمل ال ـــ ــــى یشـــ ـــ ـــــذا حتـــ ـــ ــخص وهــ ـــ ــــ ــــل شـ ـــ ـــارة كـــ ــــ ـــخاصبعبـــ ـــ ـــ ـــ األشـ ـــ ـــ ــــا فـ ـــ ـــك  يبمـــ ـــ ـــ ذلـ

  .1عدیمي الجنسیة 

  
                                                           

، الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، السنة الثانیة ، رقم  المجلس الشعبي الوطنيحسین خلدون ، ) 1
  .23، ص2009، 103
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ـــورة  ـــ ـــ ـــــي  الصـــ ـــ ـــ ــكال فـ ـــ ـــ ـــ ـــر إشـ ــــ ـــ ــ ـــــري ال تثی ـــ ـــ ــفة الجزائـ ـــ ـــ ـــ ــت صـ ـــ ــــ ـــ ـــىوٕاذا كان ـــ ـــ ـــ ـــــن   األول ـــ ـــ مـ

ـــــانون ـــ ـــ ــث أن ق ـــ ــــ ــ ـــة ، حی ـــ ـــ ـــذه الجریمــ ـــ ـــ ـــم هــ ـــ ــــ ـــــد حسـ ـــ ـــ ــیة ق ــ ـــ ـــر الجنســــ ـــ ـــ ــق  األمــ ـــ ـــ ـــ ــــا تعل ـــ ـــ ــواء مـ ــ ــــ ســـ

ــیة  ـــ ـــ ــــلیةبالجنســ ـــ ــفة أو األصـــ ـــ ـــ ــــإن صــ ـــ ـــ ــبة ، ف ـــ ـــ ـــي المكتســ ـــ ـــ ـــورة  األجنبـ ـــ ـــ ــــن ذات الصـ ـــ ــیم مـــ ـــ ـــ ــ المق

  .تثیر التساؤل  حول سبب التفریق بین المقیم والغیر المقیم

ــیة  ـــ ـــ ــت الجنســ ـــ ـــ ــ ـــتثب ـــ ـــ ــــلیة ةالجزائریـ ـــ ـــة،  األصـــ ـــ ــــن أب أم جزائریــــ ـــ ـــدم مـــ ــــ ـــ ــاس ال ـــ ـــ ــــى أســ ـــ ـــ عل

ـــاس  ـــ ــى أســ ــــ ــیمأو علــ ــــ ـــــى  اإلقلـــ ـــ ـــود عل ـــ ـــــل مولـــ ـــتثنائیة لكـــ ــــ ـــورة اســ ـــ ــیمبصــ ــــ ـــــن   اإلقلـــ ــــري مــــ ـــ الجزائـ

ـــوین ـــ ـــ ــولین  أبــــ ـــ ـــ ـــ ـــــن  أومجهــ ـــ ـــ ـــول  أبمــ ــــ ـــ ــــا  أم ومجهـــ ـــ ـــ ــیالد وفقـــ ــ ـــ ـــ ـــهادة المـــ ـــ ـــ ـــ ــي شـ ــــ ـــ ـــ ـــماة فـ ـــ ـــ ـــ مسـ

  .1من قانون الجنسیة  07و 06 للمادتین 

ــــا ـــ ـــ ــــا أمــــ ـــ ـــ ـــت بــــ ـــ ـــ ـــ ــبة فتثبــ ـــ ـــ ـــ ـــة المكتســـ ـــ ـــ ــــ ــیة الجزائریـ ــ ــــ ـــ ــــزواج  أملتجنس الجنســـ ـــ ــــ ـــ ـــق ال ـــ ـــ ـــ ــــن طریــ ـــ ـــ ـــ عـ

ــــري  ـــ ـــواد   أوبجزائــــ ـــ ـــ ـــي المــ ـــ ـــ ـــــا فــ ـــ ـــوص علیهـــ ـــ ـــروط  المنصـــــ ـــ ـــ ـــــا للشــ ـــ ــة وفقـــ ـــ ـــ ــرر  09جزائریـــ ـــ ــــ مكــ

   .2من قانون الجنسیة 25، 29،  26،   11

   :لألجنبيبالنسبة 

ـــي ـــ ـــ ــــا األجنبــ ـــ ـــــذا مــــ ـــ ـــة ، وهـــ ـــ ـــ ــیة الدولــ ـــ ـــ ـــل جنســـ ــــ ـــخص ال یحمــــ ــــ ــــل شــــ ـــ ــو كــــ ـــ ــــ ــــمنته  هــ ـــ تضــــ

ــادة  ـــ ـــ ـــ ــانون  03المـ ــــ ـــ ـــن قـــ ــــ ـــ ــول    11-08مــ ـــ ــــ ــــروط  دخـــ ـــ ـــ ــق بشــ ـــ ـــ ــــ ـــبالمتعل ــــ ـــ ـــر  األجانــ ـــ ـــ للجزائـــ

ـــامتهم ـــ ـــر  وٕاقـــ ـــ ـــه یعتبـــ ـــ ــــى انـــ ــــ ــنص علـ ـــ ـــ ـــث تـ ـــ ــا ، حیـــ ـــ ـــ ـــنقلهم فیهـ ـــ ــــاوتـــ ـــ ــــل   أجنبیــ ـــ ــــرد یحمــ ـــ ــــل فــ ــــ كـ

ـــة   ـــ ــــ ــیة الجزائریــ ـــ ـــ ـــ ــــر الجنسـ ـــ ـــ ــیة غیــ ــ ـــ ـــ ــــذا  أوجنســ ـــ ـــ ـــــد هــ ـــ ــیة ، ویجــــ ـــ ـــ ـــ ــــل أي جنسـ ـــ ـــ ــــذي ال یحمــ ـــ ـــ الــ

ـــــي  ـــ ـــ ـــــدره فـ ـــ ـــ ـــنص  مصـ ـــ ــــ ــ ـــرال ـــ ـــ ـــریعي  األمـــ ــــ ـــ ـــــي  45-32658التشــ ـــ ـــ ــؤرخ فـ ـــ ـــ ـــ ــــوفمبر  02المـ ـــ ـــ نــ

                                                           

 08-05، المعدل و المتمم بموجب القانون  المتضمن قانون الجنسیة،  1970دیسمبر  15المؤرخ في  86-70األمر ) 1
  .2005 جوان22، الصادرة بتاریخ  43ج ر ، العدد  2005ماي  04المؤرخ في 

  .251،ص 2009، دار الخلدونیة  القانون الدولي الخاص و تطبیقاته في النظام القانوني الجزائريمحمد سعادي ، ) 2
  .282، الجزائر ، الرؤى للنشر و التوزیع ، ص  القانون الدولي الخاصحبار محمد ،  -
- 32، ص 2010، مذكرة ماجستیر ، جامعة تلمسان  ، جریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر شرعیةرشید بن فریحة ) 3

33.  
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   .في فرنسا  األجانب وٕاقامةالمتعلق بشروط دخول  1945

ـــر و ـــ ـــ ــــ ــادة  أن یظهـ ـــ ـــ ـــ ـــترطت  175المـــ ـــ ـــ ـــ ـــات اشــ ـــ ــــ ـــ ـــرر عقوبـ ـــ ـــ ـــ ــون  أنمكــ ـــ ـــ ـــ ـــيیكـــ ـــ ـــ ـــ   األجنبــ

ــانون  ــــ ـــ ـــ ــوع للقـ ــــ ـــ ـــ ــــد الرجـ ـــ ـــ ــا ،وعنـــ ـــ ـــ ــــ ـــد  11-08مقیمـ ـــ ـــ ـــ ـــذكر نجـ ـــ ـــ ـــ ـــالف الـ ـــ ـــ ـــ ــادة  أنالسـ ـــ ـــ ـــ و 16المــ

ــادة  ـــ ـــ ـــت  01المــ ـــ ـــ ـــيعرفـ ـــ ـــ ــیم  األجنبـ ـــ ـــ ــهالمقــ ـــ ـــ ــــل  بأنــ ـــ ـــيكـــ ـــ ـــ ـــت  أجنبـ ـــ ـــ ــي تثبیـ ــــ ـــ ـــب فـ ــــ ــهیرغـــ ـــ ـــ  إقامتــ

ــــر ، ـــ ـــ ــــي الجزائــ ـــ ـــ ـــة فــ ـــ ـــ ــــادة والدائمـــ ــــ ـــ ــــة المعتـ ـــ ـــ ـــد 1الفعلیــ ـــ ـــ ــــلیمه  أنبعـــ ـــ ـــ ــك بتســ ــــ ـــ ـــه ذلـــ ـــ ـــ ــــرخص لـــ ـــ ـــ یــ

ــــل  ـــ ـــ ـــة محــ ـــ ـــ ـــل الوالیـــ ــــ ـــ ــــن قبــ ــــ ـــ ـــیم مـ ـــ ـــ ــة المقـــ ـــ ـــ ــهبطاقــــ ـــ ـــ ـــ ـــر  إقامتـ ـــ ـــ ــــي الجزائـــ ــــ ـــ ــة فـ ــــ ـــ ــــدة  والدائمـــ ـــ ـــ ،مــ

ـــد  ـــ ـــ ــنتان والحــ ـــ ـــ ـــالحیتها ســـ ـــ ـــ ـــىصــ ـــ ـــ ــة األدنــ ـــ ـــ ــو  لإلقامـــ ـــ ـــ ـــة هـــ ـــ ـــ ــوم  91الفعلیــ ـــ ـــ ــتخلص بمفهـــ ـــ ـــ ، یســـ

ــادة  ـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ــ ــق  10المخالف ـــ ـــ ـــ ـــانون المتعل ـــ ــــ ــــن ذات القـ ــــ ـــاألجنبيمـــ ـــ ـــ ــ ــو  ب ـــ ـــ ــیم  ، وهـــ ـــ ـــ ـــ ـــــر المق ـــ ـــ الغی

  .2یوما 90مدة ال تتجاوز  لإلقامة یأتي أو لإلقلیمعابر  أجنبيكل 

ـــــي  ـــ ــترط فـــ ــ ـــ ــةوال یشــــ ـــ ـــ ـــة  اإلقامـــ ـــ ـــ ـــــن  نأالدائمــ ـــ ــــاع  ،ولكـــ ـــ ـــ ـــدون انقطـ ـــ ـــ ــتمرة بــ ــ ـــ ـــ ــون مسـ ـــ ـــ تكـــ

ـــترط  ـــ ـــــن  أنیشـــ ـــ ـــب عـ ـــ ـــ ــــد التغی ـــ ــ ــیمال یزی ــــ ـــ ــــري  اإلقل ـــ ـــرالجزائــ ـــ ـــ ـــفة  أكث ـــ ــة بصـــ ـــ ــــ ــنة كامل ـــ ـــ ــــن سـ ــــ مـ

  .أعاله 11-08من قانون  21یستفاد من المادة  وهذا ما3مستمرة  ،

ــال  ـــ ـــ ــان مجــ ـــ ــــ ـــــم فـ ـــ ـــــن ثــ ـــ ــالومــ ـــ ــــ ــادة  أعمـ ـــ ـــ ــرر  175المــ ـــ ــــ ــــرةف 1مكـ ـــ ــانون  01 قـــ ــــ ـــ ـــــن قـ ـــ مــ

ـــر  ـــ ـــ ـــ ــــات بالنضـ ـــ ـــ ـــىالعقوبـــ ـــ ـــ ـــ ــــري   إلـ ـــ ـــ ـــن جزائـــ ـــ ــــ ــــل مـــ ـــ ـــ ــــي كـــ ــــ ـــ ــــر فــ ـــ ــــ ــــده تنحصــ ــ ــــ ـــل نجـــ ـــ ـــ ـــ  أوالفاعـ

ـــي ـــ ــین   األجنبـــ ـــ ـــ ـــق بـ ـــ ــــي التفریـــ ـــ ــبب فــ ـــ ـــ ـــل السـ ـــ ـــیم ،ولعـــ ـــ ـــيالمقـــ ـــ ــیم  األجنبـــ ـــ ـــ ـــر المقـ ــــ ــیم والغیــ ـــ المقــــ

ــو  ـــ ـــ ــــذا  أنهــ ـــ ـــرهـــ ـــ ـــ ـــع  األخیـ ـــ ـــ ــــامیخضـ ـــ ــادة  ألحكـــ ـــ ـــ ــانون  44المــ ــــ ـــ ــــن القـ ـــ ــالف  11-08مـــ ـــ ـــ الســ

ــــذكر  ـــ ـــــن 4الـــ ـــ ــالحبس مــ ـــ ـــ ـــب بــ ـــ ـــي تعاقــــ ـــ ــهر 06،التــــ ـــ ـــى أشـــــ ـــ ـــــن  إلــــ ـــ ـــة مــ ـــ ــة مالیــــ ـــ ـــ ــنتین وبغرامــ ــ ـــ ســـ

                                                           

 ص ، 2003 تلمسان، جامعة الخاص، القانون في ماجستیر مذكرة ،الجزائر في لألجانب القانوني النظام أحمد، لحمر) 1
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ـــــى 10000 ـــ ـــ ـــ ــالف دج  30000الـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــن یخــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل مـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــامكــ ـــ ــــ ـــ ــواد  أحكـــ ـــ ـــ ــ ــــ  ،08، 07، 04المـــ

ـــالرجوع  ـــ ــــانون وبـــ ـــ ــ ــــن ذات الق ـــ ـــىمــ ـــ ـــ ــادة  إل ـــ ـــ ـــه  09المـ ـــ ـــ ـــى ان ــــ ـــنص علــ ـــ ـــ  لألجنبـــــــــيیمكـــــــــن "ت

الجزائـــــري  اإلقلـــــیمفـــــي  اإلقامـــــةالمقـــــیم والموجـــــود فـــــي وضـــــعیة قانونیـــــة مـــــن حیـــــث 

ـــدم  "المعمــــــــول بهمــــــــا والتنظــــــــیمالتشــــــــریع  إطــــــــاریغــــــــادره فــــــــي  أن،  ـــ ـــد عــ ـــ ـــاةعنــ ـــ   مراعــ

   .44تعرض الشخص لعقوبة وفق مادة  ةالالزمالشروط 

  اجتیاز المراكز الحدودیة بوسائل احتیالیة   :ثانیا 

ــــرطة  ـــ ـــ ــب الشــ ـــ ــــ ــــا مكتـــ ــــ ــــد بهــــ ـــ ـــ ــــي یوجــ ــــ ـــة التــــ ــــ ـــ ــــك المنطقــ ـــ ـــ ــي تلــ ــــ ـــ ـــة هـــ ـــ ـــ ــــز الحدودیـــ ــــ المراكــــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــدود البریــ ـــ ـــ ـــى الحـــــ ـــ ـــ ـــــواء علـــــ ـــ ـــ ـــــارك ،ســـ ـــ ـــ ـــة  أووالجمـــ ـــ ـــ ـــ ــوم  أوالبحریــ ـــ ـــ ـــ ـــث یقـــ ـــ ـــ ـــ ـــة ،حیــ ـــ ــــ الجویــــ

ــــائل  ـــ ــــتعمال وســ ـــ ـــة ،باســ ـــ ـــ ـــز الحدودی ــــ ـــذه المراكــ ـــ ــــد هـــ ـــ ـــاز احــ ـــ ـــ ـــرعي باجتی ـــ ــــر الشـــ ـــ ــ ـــاجر غی ـــ المهـــ

ــــذه  ـــ ـــض هــ ـــ ــــرع بعـــ ــــ ـــین المشـ ـــ ـــد بـــ ـــ ـــه ،وقـــ ـــ ـــول بـــ ـــ ــــریع المعمـــ ـــ ــة للتشــ ـــ ـــة مخالفــــ ـــ ــــالیباحتیالیـــ ــــ  األسـ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــال هویــ ـــ ـــ ـــ ـــي انتحــ ـــ ـــ ــ ـــة فـــ ـــ ـــ ـــ ــور  أو، المتمثلــ ـــ ـــ ـــ ــــزورة  وتطـــ ـــ ـــ ــــائق مــــ ــــ ـــ ــــتعمال وثـــ ـــ ـــ ــــالیباســــ ــــ ـــ  أســـ

   :1تفصیل ذلك فیما یلي یأتياحتیالیة 

   :انتحال هویة -1

ــین  ـــ ـــ ــــخص معـــ ـــ ـــة شــــ ـــ ـــ ـــــت ذاتیــ ـــ ـــــي تثبـــ ـــ ــــر التـــ ـــ ـــ ـــة العناصـ ـــ ــي مجموعـــــ ــــ ـــ ـــة هــ ـــ ـــ ــب،  (الهویــ ـــ ـــ لقـــ

ـــب  ـــ ـــ ــیة،   نســ ـــ ـــ ـــم ،  جنســـ ـــ ـــ ــادة) اســ ــــ ـــ ـــت المــ ـــ ـــ ـــــد جرمــ ـــ ـــ ــــل "ع  .ق  247 وق ـــ ـــ ـــــن انتحـ ـــ ــــل مـــ ـــ ـــ كـ

ــومي  ـــ ـــ ـــ ـــرر عمـ ـــ ــــ ــــي محــ ـــ ـــ ــ ـــه ف ـــ ــــ ــمي  أولنفســ ـــ ـــ ـــ ـــة  أورسـ ـــ ـــ ـــ ـــي وثیق ـــ ـــ ـــ ــةف ـــ ـــ ـــ ـــدیمها  إداریـ ــــ ـــ ــ ـــــدة لتق ـــ ـــ معـ

ــــذلك  ـــ ـــد بــــ ـــ ـــ ـــق ویقصــ ـــ ـــ ـــر حــ ـــ ـــ ــــك بغیــ ـــ ــمه وذلــــ ـــ ـــ ــالف اســـ ـــ ـــ ـــة خـــ ـــ ـــ ــــم عائلــ ـــ ــة اســــ ـــ ـــ ـــلطة العمومیـــ ــــ للســــ

ـــر  ـــ ـــ ــیة الغیــ ـــ ـــ ــــل بشخصـــ ـــ ـــ ـــة  أوالتعامـ ـــ ـــ ــیته الحقیقیــ ــ ـــ ـــ ــت شخصـ ـــ ــــ ــواء كانــ ـــ ـــ ــمه ،ســـ ــ ـــ ـــ ـــة  أماسـ ـــ ـــ وهمیــ

ـــع  ـــ ــــي الواقــــ ـــ ــــودة فـــ ــــ ـــت موجــ ـــ ــواء كانــــ ـــ ـــ ــــا أموســ ـــ ــا مـــ ـــ ــــودة ،وغالبـــــ ــــ ـــر موجــ ـــ ــــل  غیــــ ـــ ـــون المنتحـــ ــــ یكـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــ ــررات العمومی ـــ ــــ ـــ ــــى  المحــ ـــ ـــ ـــ ـــب علـ ــــ ـــ ـــ ـــــر المنصـ ـــ ـــ ـــــذا التزویـــ ـــ ـــ ـــل هـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــي مث ــــ ـــ ـــ ــمیة  مأفــ ــ ـــ ــــ الرســـ

                                                           

  .8، ص  المرجع السابقشرون حسینة ، ) 1
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ــــع مو  ــــ ـــاهما مــــ ــــ ـــ ـــ،مســ ـــ ـــ ــــام ظـــ ـــ ـــ ـــــن  أوف عــ ـــ ـــومي حســــ ـــ ـــ ـــابط عمـــ ـــ ـــ ـــذي  أوضـــ ـــ ــــ ـــة الــ ـــ ـــ ــــيء النیـــ ـــ ســـــ

   .یكون هو الفاعل المادي

  استعمال وثائق  مزورة   -2

ــة ، وان  ـــ ـــ ـــ ــــارة مطلقـ ـــ ـــ ــــاءت العبــ ـــ ـــ ـــائق ، فجــ ـــ ـــ ـــذه الوثـــ ــــ ـــ ـــة هــ ـــ ـــ ـــــرع طبیعـــ ـــ ـــ ـــــدد المشـ ـــ ـــ ـــم یحـ ـــ ـــ لـــ

ـــــي  ـــ ــال یقتضــ ــــ ـــ ـــان الحـ ـــ ـــ ــفر   أنكـ ــــ ـــ ـــائق للسـ ـــ ـــ ـــون وثـ ـــ ـــ ـــفر(تكـ ـــ ــواز ســــ ـــ ـــ ـــیرة ،جــ ـــ ــــذكرة ،  تأشــــ ـــ ) التـــ

ـــد  ـــ ـــ ــــدود ال تعتــــ ـــ ـــ ــــز الحـــ ـــ ـــ ــون مراكـــ ـــ ـــ ـــ ـــماح  إالكـ ـــ ـــ ــــة للســــ ـــ ـــ ـــائق الخاصـــ ـــ ــــ ـــذه الوثـــ ـــ ـــ ـــخاصهــــ ـــ ـــ  لألشــــ

ـــد  ـــ ـــ ـــ ــــا وقـ ـــ ــــ ـــررات  أوردباجتیازهــ ـــ ـــ ـــ ـــائق والمحـ ــــ ـــ ـــ ـــتعمال الوث ــــ ـــ ـــة باســـ ـــ ــــ ــا خاصـــ ـــ ــــ ـــ ــــرع نصوصـ ـــ ـــ المشـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــة قائمــــ ـــ ـــ ــا جریمــــ ـــ ـــ ـــ ـــزورة،  فجعلهــ ـــ ــــ ـــتعمال  إذالمـــ ـــ ـــ ـــى اســــ ـــ ـــ ـــص علــــ ـــ ـــ ـــة  األوراقنــــ ـــ ـــ  أوالعمومیــــ

ــادة  ـــ ـــ ـــ ــــ ــــي المـ ـــ ـــ ـــ ــمیة فـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــن ق  218الرســ ـــ ـــ ـــ ـــتعمال . مـــ ـــ ـــ ـــ ــــى اســــ ـــ ـــ ـــ ـــة  األوراقع وعلـــ ـــ ـــ ـــ  أوالعرفیــــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــادة  أوالتجاریــ ـــ ـــ ـــ ـــي المـــ ـــ ـــ ـــ ــــرفیة فــ ـــ ـــ ـــــن  221المصــــ ـــ ـــ ــائق .قمـــ ـــ ـــ ـــ ــــتعمال الوثـــ ـــ ـــ ـــى اســــ ـــ ـــ ـــ ع وعلــ

 .ع .قمن   228 ،227 ،223 ،222 والشهادات في المواد  اإلداریة

ـــك  ـــ ـــ ــتعمال التمســـ ـــ ـــ ـــ ــــن االسـ ـــ ــــ ـــة مـ ـــ ـــ ـــ ـــز  أوالغای ـــ ـــ ــة  للمركـــ ـــ ـــ ـــ ـــة المقدمـ ـــ ــــ ــــاج بالوثیقــ ــــ ـــ االحتجـ

ـــــدودي  ـــ ـــ ــــدیم الحــ ـــ ـــ ــوم تقـــ ـــ ـــ ـــ ــــن یقــ ـــ ــــ ـــة مــ ـــ ـــ ـــ ــب الجریمـ ـــ ـــ ــــ ــــال یرتكـ ـــ ـــ ــة، فـــ ـــ ـــ ـــ ـــزورة  دون  الوثیقــ ـــ ــــ  أنالمـــ

ــــا  ـــ ـــ ـــه یرتكبهـ ـــ ـــ ــا ، لكنــ ـــ ـــ ـــك بهـــ ـــ ـــ ــــدى إذایتمســ ـــ ـــ ــــدیمها  وال  أبـ ـــ ـــ ــــد تقـ ـــ ـــ ـــــاج بعـ ـــ ـــي االحتجـــ ـــ ــــ ــه فـ ـــ ـــ رغبتـــ

ـــب  ـــ ــــدمها ، فیرتكــــ ــــ ـــو مقــ ـــ ـــة هــــ ـــ ـــتج بالوثیقــــ ـــ ــــن یحــــ ـــ ــون كـــ ـــ ـــ ــتعمال ان یكــ ـــ ـــ ــــوافر االســ ـــ ـــترط  لتـــ ـــ یشــــ

  . 1الجریمة من یحتج بها ولو قدمها غیره 

  الالزمة  باإلجراءاتمن القیام  أوالتملص من تقدیم الوثائق الرسمیة   -3

ـــاني  ـــ ـــ ـــ ــا الجــ ـــ ـــ ــــ ــعى هنــ ـــ ـــ ــ ـــث یســــ ــــ ـــ ـــ ـــىحیـ ـــ ـــ ـــ ــــروط و إلــ ـــ ـــ ـــ ــــد بالشـ ـــ ـــ ـــ ــــدم التقیـ ـــ ـــ ـــ ــراءات عـ ـــ ــــ ـــ  اإلجــ

ـــوانین و ـــ ـــ ـــي القــ ـــ ـــا فـــــ ـــ ـــ ــوص علیهــ ـــ ـــ ــةظاألن المنصـــ ـــ ـــ ــوطني ،  مـــ ـــ ـــ ـــراب الـــ ـــ ـــ ـــــادرة التــ ـــ ــة بمغـــ ــــ ـــ المتعلقــ

ـــي ن ـــ ــــ ــــا ظوالتــ ـــ ـــ ـــرمهــ ـــ ـــ ـــم  األمـــ ـــ ـــ ـــــي  77/01رقـــ ـــ ـــ ــــؤرخ  فـ ــــ ـــفر  03المــــ ـــ ـــ ـــق ل  1397صـــ ـــ ـــ الموافـــ
                                                           

  .9، ص  المرجع السابقشرون حسینة ، ) 1
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ـــانفي  23 ـــ ـــ ـــریین 1977جـــ ـــ ــــ ــواطنین الجزائــ ـــ ـــ ـــ ــفر للمـ ـــ ـــ ـــ ــــائق السـ ـــ ـــ ــق بوثــ ـــ ــــ ـــد .المتعلـــ ـــ ـــ ـــتأوقـــ ــــ ـــ  وجبــ

ــــادة   ــــ ـــىالمــ ـــ ـــ ـــــن  األولـ ـــ ـــرمـــ ـــ ـــ ــــار  األمـ ـــ ــهالمشــــ ـــ ـــ ـــادرة  إلیــ ـــ ـــ ــــي مغــ ـــ ـــ ــب ف ـــ ـــ ـــري الراغـــ ـــ ــ ــــى الجزائــ ـــ علــــ

  : اآلتیةوثائق السفر  إلحدىیكون حامال  أنالوطني  اإلقلیم

  جواز سفر عادي -أ 

ـــر  ـــ ـــ ــیة و مقـــ ـــ ـــ ـــ ـــة و جنسـ ـــ ـــ ــرف هویـــ ــــ ـــ ــة تعـــ ـــ ـــ ــــلطة الوطنیــــ ـــ ـــ ــلمها الســ ـــ ـــ ـــ ـــة تسـ ـــ ـــ ــو وثیقـــ ـــ ــــ  و هـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــده الوثیق ـــ ـــدر هـــ ـــ ــــوطن و تصـــ ـــ ــ ــــدود ال ـــ ــارج حــ ـــ ـــ ـــل خـ ـــ ـــ ــة التنق ــــ ـــ ــه حری ـــ ـــ ــــل لـ ـــ ــــخص و تكفــ ـــ الشــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــؤون الخارجیـ ـــ ـــ ـــ ـــن وزارة الشــ ـــ ـــ ـــ ــة عـ ـــ ــــ ـــ ـــوالي  أوالهامـ ـــ ـــ ـــ ــــدائرة  أوالـ ــــ ـــ ــ ـــیس ال ـــ ـــ ــــارئــــ ـــ ـــ ـــارج  أمـــ ـــ ــــ خـــ

ــــوطن  ــــ ــــاالــ ـــ ــــلم  فإمـــ ـــ ـــــن تســـ ـــ ـــارج  مــ ـــ ــــدة بالخــــ ــــ ـــلیة المعتمــ ـــ ـــالح القنصــــ ـــ ــــفارات و المصــــ ـــ ـــل الســـ ـــ قبــــ

ــــرار ال ـــ ــــ ـــ ــــدد القـ ـــ ـــ ـــ ــــد حــ ـــ ــ ــــ ــ ـــو ق ـــ ـــ ــــ ـــــي  خؤر مــ ـــ ـــ ـــ ـــب  16فـ ـــ ـــ ـــ ـــق ل  1416رجـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمبر  9المواف ــ ـــ ـــ ـــ دیســ

  .1الخصائص التقنیة لجواز السفر الوطني 1995

  دبلوماسيجواز سفر  -ب 

ـــاط  ـــ ـــ ـــة النشــ ـــ ـــ ــــرتبط بممارســ ـــ ـــ ـــفر و یـ ـــ ـــ ـــة و ســ ـــ ـــ ــ ــة هوی ــــ ـــ ــو وثیقــ ـــ ـــ ـــيو هـــ ـــ ـــ ــــا  الدبلوماســ ـــ ـــ وفقـ

ــــادتین  ـــ ـــ ـــي المــ ـــ ـــ ــــا فـــ ـــ ـــ ـــوص علیهــ ــــ ـــ ــــائف المنصــ ـــ ـــ ـــة و الوظــ ـــ ـــ ـــامالت الدولیـــ ـــ ــــ ـــــات و المعــ ـــ ـــ لالتفاقیـ

ـــم   7و 6 ـــ ـــ ـــ ـــــي رقــ ـــ ـــ ـــــوم الرئاســـ ـــ ـــ ـــن المرســـ ـــ ــــ ـــ ـــــي  442 /96مـ ـــ ـــ ــؤرخ فـــ ـــ ـــ ـــ ـــب  8المـــ ـــ ـــ ـــ  1417رجــ

ـــق ل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــمبر  9المواف ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــانون  1996دیســـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــمن الق ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيو المتضـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوان األساســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لألعـــ

ــیین ـــ ـــ ـــ الدبلوماســــ ـــ ـــ ــــلیین و الـــ ـــ ـــ ــمیة ذو القنصــ ــ ـــ ـــفر الرســـــ ـــ ـــ ـــائق الســـ ـــ ـــ ـــنح وثـــ ـــ ـــ ـــروط مـــ ـــ ـــ ـــــدد شـــ ـــ ـــ ي حـ

  .التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجیة
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 المهمة أوجواز سفر المصلحة  -ت 

ـــة   ـــ ـــ ــــام بمهمـ ـــ ــلم للقیـــ ـــ ـــ ـــفر یســ ـــ ـــة و ســــ ـــ ـــ ـــة هویـ ـــ ـــ ــو وثیقـ ـــ ـــ ــــل  أوو هــ ـــ ـــىالتنقـــ ـــ ـــ ــــارج و  إلـ ـــ الخـــ

  .من المرسوم الرئاسي السابق 15 إلى 11حددت شروط منحه المواد من 

  جواز سفر الحج -ث 

ــتم  ـــ ـــ ـــ ــــاص ی ـــ ــفر خــــ ـــ ـــ ــواز ســـ ـــ ــــ ــو جــ ـــ ـــ ــدارهو هـــ ـــ ـــ ـــة  إصـــ ـــ ـــ ـــلطة المختصــ ـــ ـــ ـــرف الســ ـــ ـــ ـــن طــ ـــ ـــ مــ

ـــة ( ـــ ـــ ـــــدائرة آوالوالیـ ـــ ــ ــــدة ) ال ـــ ـــرة واحـــ ـــ ـــ ـــتعمال مـ ـــ ـــ ـــالح لالسـ ـــ ـــ ـــو صـ ـــ ـــ ــیج و هـ ـــ ـــ ـــدة الحجــ ـــ ـــ ــــالفائـ ـــ  ذهابـــ

  البقاع المقدسة بالمملكة العربیة السعودیة إلى إیاباو 

ــةمــــــــــرور دبلوماســــــــــیة  تــــــــــذكرة -ج  ـــ ـــ ـــائرات  وثیقــ ـــ ـــاري الطــــ ـــ ـــبة لطیــــ ـــ ــة بالنســــ ـــ ـــ ــــار دولیــ ـــ طیـــ

   .التابعة للخدمة الدولیة في الخطوط الجویة الجزائریة

ـــدخول  دفتـــــــــر بحــــــــــار  -ح ـــ ـــ ــــي ال ـــ ـــراغبین فـــ ـــ ـــواطنین الـــ ـــ ــــى المــــ ــــ ــتوجب علـ ـــ ـــىو یســـــ ـــ دول  إلــــ

ــیهم  ــ ـــ ـــرض علـــ ــــ ــیتفـــ ـــ ـــ ــبقا  ةر التأشــ ــ ـــ ــا مســـ ـــ ــول علیهـــــ ـــ ـــ ـــــن الحصــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــثالتقبـــ ـــ ـــ ــیة الممـ ــ ـــ  الدبلوماســـ

  .1لهده الدول المعتمدة بالجزائر

ــبة  ـــ ـــ ـــ ـــيو بالنسـ ـــ ـــ ـــ ـــه  لألجنب ـــ ـــ ـــ ـــین علی ـــ ـــ ـــیم فیتعـــ ـــ ـــ ـــ ـــراب إذا المق ـــ ـــ ـــ ـــــادرة الت ـــ ـــ ـــي مغـ ــــ ـــ ــ ـــب ف ـــ ـــ رغـــ

ــــده  ـــ ـــة ببلــ ـــ ـــلطة المختصـــ ـــ ــــن الســـ ـــ ــــلم مــ ـــ ـــالح و مســ ـــ ـــفر صـــ ـــ ـــواز ســـ ـــ ــــدیم جـــ ـــ ــــوطني تقــ ـــ ـــــن  أوالــ ـــ مـ

ــیین و  ـــ ـــ ـــ ـــ ــین السیاســـ ــــ ـــ ـــ ـــ ــیة و الالجئــ ــ ـــ ـــ ــــ ــــدیمي الجنســـ ـــ ـــ ـــ ــبة لعــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة بالنســــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــرف وزارة الداخلیـ ـــ ـــ ـــ ـــ طـ

ـــة  ـــ ـــ ــــل الوالیـــ ـــ ـــ ــــن قبــ ـــ ـــ ــه مــ ــــ ـــ ـــر علیـــ ـــ ـــ ـــیرةیؤشـــ ـــ ــــ ـــودة  بتأشــ ـــ ـــ ــــروج و العـــ ــــ ـــ ـــیرة أوالخـ ـــ ــــ ـــروج  تأشــ ـــ ـــ الخـــ

ـــ ـــ ـــ ـــي هـ ـــ ـــ ــــائي و فـ ـــ ـــة ذالنهـــ ـــ ـــ ــــرةه الحالـ ـــ ــوء  األخیـــ ـــ ـــ ــي اللجــ ــــ ـــ ـــىیقتضـ ـــ ـــ ـــراء إلـ ـــ ـــ ـــة  إجـ ـــ ـــ ــــحب بطاقـ ـــ ســـ

ــة ـــ ـــ ــــدود  اإلقامــ ـــ ـــــن الحـــ ـــ ـــالح امــ ـــ ـــ ــــرف مصـ ـــ ـــن طـــ ـــ ـــ ـــه مـ ـــ ــــه ال إذامنــــ ـــ ـــ ـــحبها من ـــ ـــ ـــم تسـ ـــ ـــ ــــلطات لـ ـــ ســـ

  . الخروج النهائي تأشیرةالتي منحته  اإلداریة
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 لإلقلـــــــیمالعنصـــــــر المشـــــــترك لصـــــــورتي المغـــــــادرة غیـــــــر المشـــــــروعة  :الثـــــــاني الفـــــــرع 

  الوطني 

   الفعلي اإلقلیم: أوال 

  :اإلقلیم الفعلي ما یلي یتضمن  

  البري  اإلقلیم - 1

ــــرف  ـــ ـــ ــیمیعــ ــــ ـــ ـــ ــــري  اإلقل ـــ ـــ ــ ــهالب ـــ ـــ ـــ ــــدود  بأنـ ـــ ــــ ـــددها الحـ ـــ ـــ ــــي تحـــ ــــ ـــ ــة التـ ـــ ـــ ـــن الیابســــ ـــ ــــ ـــزء مــ ـــ ــــ الجــ

ــــطح  ـــ ـــ ــــى ســ ــــ ـــ ــة علـ ـــ ــــ ـــوط الوهمیـــ ـــ ـــ ــك الخطـــ ـــ ـــ ــــ ــــي تل ـــ ـــ ــــدود هــ ـــ ـــ ـــة و الحــ ـــ ـــ ـــ ــیة للدول ـــ ـــ ـــ  األرضالسیاسـ

ــــل  ـــ ـــي تفصــ ـــ ـــ ــیمالت ــــ ـــ ـــــن  إقل ـــ ــة عـ ـــ ـــ ــیمدولـ ــــ ـــ ـــة  إقل ـــ ـــ ــــرىدول ـــ ـــب  ،1أخــ ـــ ـــ ـــي غال ـــ ـــ ــــدود ف ـــ ــــم الحــ ـــ و ترســ

ـــر ـــ ـــ ــــاورة  األمــ ـــ ـــ ــــدول المتجـ ـــ ــــي الــــ ــــ ــة و هـــ ـــ ـــ ـــدول المعنیـــ ـــ ـــ ــ ـــین ال ـــ ـــ ـــة بــ ـــ ـــ ــــوص اتفاقیــ ـــ ـــ ـــب نصـ ـــ ـــ بموجــ

ــــاس ـــ ــــل  باألســـ ـــ ــث تتوصـــ ــــ ـــ ـــىحیـ ـــ ـــ ــــادقة إلـ ـــ ــــدود  المصـــ ـــ ــــدة الحـــ ـــ ـــمى معاهـــ ــــ ــــدة تســـ ـــ ــى معاهـــ ــــ ـــ علـ

ـــر  ـــ ـــ ــالتعیین غیـ ـــ ـــ ــ ــمى ب ـــ ـــ ــــا یســ ـــ ـــــاك مـــ ـــ ــــر ان هنــ ـــ ـــ ـــــاقيغی ـــ ــ ــــده  أالتف ـــ ـــم هـــ ـــ ـــدما ترســــ ـــ ـــ ـــدود عنـ ــــ للحـــ

ـــد  ـــ ـــ ـــب واحــ ـــ ـــ ــــن جانــ ـــ ـــ ـــدود مـ ـــ ـــ ــــدة(الحــ ـــ ــة واحــــ ـــ ــــ ـــــن  آو) دولــ ـــ ـــا یمكـــ ــــ ـــــاء كمــــ ـــ ـــق القضـــ ـــ ـــ ـــــن طریــ ـــ عـــ

ــــادم  ـــ ـــق التقـــ ــــ ــــن طریـــ ــــ ـــدود عــ ـــ ـــین الحــــ ـــ ــتیالء  أوتعیــــ ــ ــــ ــــدود  أواالســ ـــ ــــل الحـــ ــــ ــةتحویــ ـــ ـــ ـــــي  اإلداریــ ـــ فــ

ــتعمار  ــ ـــ ــــل االسـ ـــ ـــىظـ ـــ ـــ إلــ ـــ ـــة معتــ ـــ ــــدود دولیــ ـــ ــق حــ ـــ ـــــا یطلــــ ـــو مـــ ـــ ــتقالل و هــ ــ ـــ ـــد االسـ ـــ ــا بعـــ ـــ رف بهـــ

ـــه  ـــ ــــدأعلیـــ ــتعمار  مبـــــ ــ ـــ ــــن االســ ـــة عـــــ ـــ ــــدود الموروضـــ ـــ ــــذيالحــ ـــ ـــــي  الــ ـــدولي فــــ ــــ ــــدل الــ ـــ ــــة العــ ـــ محكمــ

ــیة ــ ـــ ـــة  قضـــ ـــ ـــ ـــي مرتبـ ــــ ــــعته فـــ ـــ ـــالي ووضـــ ـــ ـــ ـــو و مـ ـــ ـــ ـــین بوركینافاسـ ـــ ـــ ــزاع بـ ـــ ـــ ـــيأالنــ ـــ ـــ ـــــن  علـ ـــ ــــدأمــ ــــ  مبــ

  .2حق الشعوب في تقریر مصیرها

  

                                                           

، عنابة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ،  2، ج القانون الدولي العام ، المجال الوطني للدولةجمال عبد الناصر مانع ، ) 1
  . 17، ص  2009

   .595، الجزائر ، دار الخلدونیة ، ص  مدخل للعلوم القانونیة ، نظریة القانون بین التقیید و الحداثةعجة الجیاللي ، ) 2
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  البحري اإلقلیم - 2

ــادة  ـــ ـــ ـــ ــنص المـ ـــ ـــ ـــ ــــرة  13تـ ـــ ـــ ــنة  02فقــ ـــ ـــ ـــ ـــتوري لسـ ـــ ـــ ـــدیل الدســـ ـــ ـــ ـــــن التعـــ ـــ ـــ ـــــى  2016مـ ـــ ـــ علـ

ـــه  یقـــــــره القـــــــانون الـــــــدولي علـــــــى كـــــــل  الـــــــذي يداتمـــــــارس الدولـــــــة حقهـــــــا الســـــــی" انــــ

ــــرغم  "إلیهـــــــامنطقــــــة مـــــــن مختلــــــف منـــــــاطق المجــــــال البحـــــــري التـــــــي ترجــــــع  ـــى الـــ فعلـــ

ــــرة  ـــ ــــي القفــــ ـــ ـــ ــــري ف ــــ ـــال البحـــ ـــ ـــ ــــى المجـ ـــ ــیادة علــــ ــ ــــ ـــى الســ ـــ ـــ ـــنص علــ ـــ ـــ ــــن الـ ـــ ـــىمـــ ـــ ـــ ـــــن  األولـ ـــ  ذاتمـــ

ــادة  ـــ ـــ ــتوري  إن إالالمـ ـــ ـــ ــــس الدسـ ـــ ـــأالمؤســ ـــ ـــد رصـــ ــــ ــ ــــرد  التأكی ـــ ــ ــكل منف ـــ ـــ ـــال بشـ ـــ ــدا المجـــ ـــ ـــ ـــى هـ ـــ ـــ عل

ــــل  ـــ ــتقلة و لعـــ ـــ ـــ ــــرة مســ ـــ ــــي فقـــ ـــ ـــرفـــ ـــ ـــ ـــع  األمـ ـــ ـــ ـــىیرجـ ـــ ـــ ـــــي  أن إلـ ـــ ــــة فــ ـــ ــــات الحدودیـــ ـــ ــب النزاعـــ ـــ ـــ اغلــ

  .المجال بهذاالوقت الراهن متعلقة 

ــــرف  ـــ ـــ ــیمو یعـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاه  اإلقلـ ـــ ـــ ـــــدالك بالمیــ ـــ ـــ ــــري كــ ـــ ـــ ــةالبحـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن  اإلقلیمیــ ـــ ـــ ـــــزء مــ ـــ ـــ ـــي الجــ ـــ ــــ و هـــ

ـــة  ـــ ـــ ــواطئ الدولـ ـــ ـــ ـــل بشــ ـــ ـــ ـــــر المتصـ ـــ ـــ، 1البحــ ـــ ـــ ــوع  ثحیـ ــ ــــ ــى خضــ ــــ ـــ ـــدولي علـ ـــ ـــ ـــرف الـ ـــ ـــ ــتقر العـ ــ ــــ اســ

ــیادة  ــ ـــ ـــ ــــر للســ ـــ ـــ ـــــن البحــ ـــ ـــزء مــــ ـــ ــــ ـــــدا الجــ ـــ ــةهــــ ـــ ـــ ـــة  اإلقلیمیــــ ـــ ـــ ـــة للدولـــ ـــ ـــ ــــداد ذالمطلقـــ ـــ ـــه امتـــــ ـــ ـــ ــــك انـــ ـــ ـــ لــ

ــــا ـــ ــــري إلقلیمهـــ ـــ ـــر  2البـــ ـــ ـــ ـــد  أنغیـ ـــ ـــ ــوص تحدیـ ـــ ـــ ــمة بخصــ ـــ ـــ ــــراهن منقســ ـــ ـــ ـــت ال ـــ ـــ ـــي الوقـ ـــ ـــ ـــدول فـ ـــ ـــ الـ

ـــــاه  ـــ ـــــدى المیــ ـــ ــةمــ ـــ ـــ ـــــن  اإلقلیمیــ ـــ ــــا مــ ـــ ـــأثرفمنهـــ ـــ ـــ ـــدى  تـ ـــ ـــكا بمــــ ـــ ـــ ـــي متمسـ ـــ ـــ ـــدولي و بقـ ـــ ــــالعرف الــــ ـــ بـــ

ـــة  ـــ ـــ ــ ــالثالث ـــ ــــ ــ ـــــن  أمی ـــ ــا مـــ ــــ ـــ ـــأثرو منهــ ـــ ـــ ـــــاي و  تــ ـــ ـــ ــة مونتیغوب ـــ ـــ ـــ ـــدباتفاقی ــــ ـــ ـــدى  أخـ ـــ ــــ ــیال  12بمـ ـــ ـــ مـــ

ـــر  ـــ ــــرار الجزائـــ ـــ ـــى غــ ـــ ــــا علـــ ـــ ـــد 3بحریــ ـــ ـــن یاخـــ ـــ ـــــا مـــ ــأكثرو منهــــ ــــ ـــــن  بـــ ـــك ذمــــ ـــ حتـــــــــى حـــــــــدود (لـــ

ـــــاه  )میــــــــــل بحــــــــــري  200 ـــ ـــب المیــ ـــ ـــ ـــــات و تحسـ ـــ ـــى المحیطــ ــــ ــــة علـــ ـــ ــــدول المطلـــ ـــ ــبعض الـــ ـــ ـــ كــ

  .4نقطة تنحسر عنها میاه البحر وقت الجزر آخرمن  اإلقلیمیة

                                                           

دار النهضــة : ، القــاهرةالنظریــة العامــة للجریمــة والعقوبــة: شــرح قــانون العقوبــات القســم العــامأشــرف توفیــق شــمس الــدین، ) 1
  .100، ص 2008العربیة، 

  .94، 93القسم العام، مرجع سابق، ص ص : شرح القانون الجنائي المغربيعبد الواحد العلمي، ) 2
  . 74، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، : ، بیروتنظریة الجریمة: ، قانون العقوبات القسم العامأمین مصطفى محمد) 3
  .145 - 144: ، ص ص2015موفم للنشر، : القسم العام، الجزائر : عبد اهللا أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري) 4
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ــط  ـــ ـــل خــــ ـــ ـــة داخـــ ـــ ـــة الواقعـــ ـــ ــطحات المائیـــ ـــ ـــان المســــ ـــ ـــبق فـــ ـــ ــا ســـ ـــ ـــ ــــى مـ ـــ ــــاء علــ ـــ ــــاسبنــ ـــ  األســ

ــــذي ـــ ـــ ـــر  ال ـــ ـــ ـــه البحـ ـــ ـــ ـــاس منـ ـــ ـــيیقــــ ـــ ـــ ـــــاه  اإلقلیمـ ـــ ــ ــمیة المی ــ ـــ ـــــا تســـ ـــ ــــق علیهــ ـــ ـــ ـــة یطل ـــ ـــ ـــاه الیابسـ ـــ ـــ باتجـ

ــرار  ــــ ـــ ـــى غــ ـــ ـــ ــ ــة عل ـــ ـــ ـــ ــــارالداخلی ـــ ـــ ــة و  األنهـ ـــ ــــ ــ ــبه مغلق ـــ ـــ ـــة و الشـــ ـــ ـــ ــ ـــار المغلق ـــ ـــ ـــان و البحــ ـــ ـــ و الخلجــ

ـــرا ـــ ــ ــــل  تالبحی ـــ ــع داخـ ـــ ـــ ـــي تق ـــ ــوات التــ ــ ــــ ــیمو القن ــــ ـــــن  اإلقلــ ــة مـــ ــــ ــــاه الداخلیــ ـــ ــة فالمیـ ـــ ـــ ـــي للدول ـــ الترابــ

  .1لة الدو  إقلیممن  یتجزأجزء ال  الككذتعتبر  أولىباب 

ــیر  ـــ ـــ ـــ ـــىو نشــ ـــ ـــ ـــ ـــع  أن إلـ ـــ ـــ ـــ ـــة یتسـ ـــ ـــ ـــ ــواد الجمركیـ ـــ ــــ ـــ ـــي المـ ـــ ـــ ـــ ــــري فـ ــــ ـــ ــــال البحــ ـــ ــــ ــــافةالمجــ ـــ ـــ  إضـــ

ـــــاه  ـــ ـــ ــةیاإلقلللمیـ ـــ ـــ ـــ ــبعض  میـ ــ ـــ ـــ ــ ــه ال ــــ ـــ ـــق علیـــ ـــ ـــ ــا یطلـــ ـــ ـــ ــ ــــي مــ ـــ ـــ ـــة و هــ ـــ ـــ ـــة المتاخمـــ ـــ ـــ ـــمل المنطقـــ ـــ ـــ لیشـــ

ـــر  ـــ ـــ ـــوالي للبحــ ـــ ـــ ـــة المــ ـــ ـــ ـــي المنطقــ ــــ ــة و هـــ ـــ ـــ ــــادیة الخالصـــ ـــ ــة االقتصــــ ـــ ـــ ــمیة المنطقـــ ــ ــــ ـــيتســ ـــ ـــ  اإلقلیمــ

ــــا  ـــ ـــ ــــا 12و طولهـ ـــ ـــ ـــیال بحریـ ـــ ــــ ــــدأ ،مـ ــــ ـــر  یبـــ ـــ ـــ ـــة البحــ ـــ ـــ ــــن نهایــ ـــ ـــ ـــــا مـ ـــ ـــابها انطالقـــ ـــ ـــ ـــيحســ ـــ ـــ  اإلقلیمــ

ــانون  ــــ ـــ ـــاي لقـ ـــ ـــ ــة مونتیغوبـ ـــ ـــ ـــي اتفاقیــ ـــ ـــ ــــاء فـ ـــ ـــــا جـــ ـــ ــب مــ ــــ ـــ ــدا حسـ ـــ ـــ ــــر و هــ ــــ ــرض البحــ ــــ ـــ ــــاه عـ ـــ باتجـــ

  .2البحار

  يالجو  اإلقلیم - 3

ــو  ـــ ـــ ــ ــي تعل ــــ ـــ ــــواء التـ ـــ ــــات الهـــ ـــ ـــ ـــمل طبق ــــ ــیمتشـــ ــــ ـــ ـــي اإلقلـ ـــ ـــ ــــا  األرضـ ـــ ـــ ـــو العلی ـــ ـــ ـــات الجـ ـــ ـــ فطبقـ

ـــرام ـــ ــو  واألجــ ـــ ــماویة تعلــــ ـــ ــیمالســــ ــــ ـــي اإلقلـــ ـــ ــــل  األرضـــ ـــ ـــیادة كــ ـــ ــــن ســـ ـــ ـــرج عــ ــــ ـــي تخــ ـــ ــماویة فهـــ ـــ والســـ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــة الخاصـ ـــ ـــ ـــ ـــب االتفاقیـ ـــ ـــ ـــ ــــدول بموجـ ـــ ــــ ــیمالــ ــــ ـــ ــــات  بتنظــــ ـــ ـــ ـــذه الطبقـــ ـــ ـــ ـــ ــــدول لهـ ـــ ـــ ــتعمال الـــ ــ ــــ ـــ ، اســ

  .3المتحدة على مشروعها  لألمموالتي وافقت علیها الجمعیة العامة 

  

  

                                                           

  .98، ص 2008دار الثقافة، ): األردن(، عمان للبحارالقانون الدولي محمد الحاج حمود، ) 1
  .596، ص ، مرجع سابقعجة الجیاللي) 2
  .145، ص مرجع سابقعبد اهللا أوهایبیة ، ) 3
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ــوم   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــان مرســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا كـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي  330-90كمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــؤرخ فـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوبر 27المــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  1990 أكتـــ

ـــائرات ـــ ـــ ـــ ـــق الطـ ـــ ـــ ـــ ـــروط تحلیـ ــــ ـــ ــــد شـــ ـــ ـــ ــق بتحدیـــ ـــ ـــ ــــ ــة ،المتعلـ ـــ ـــ ـــ ــــري  األجنبیــ ـــ ـــ ــــراب الجزائـــ ــــ ـــ ــوق التــ ــ ــــ ـــ فــ

ــــا  ـــ ـــ ـــراضوتوقفهـ ـــ ـــ ــــا ألغــ ـــ ـــ ـــة ، مـ ـــ ـــ ـــة وتجاریــ ــــ ـــ ــــري  تقنیـ ـــ ـــ ــوي الجزائـ ـــ ــــ ــــال الجــ ـــ ـــ ـــــد المجـ ـــ ــــد تحدیـــ ـــ ـــ یفیـ

ــادة  ـــ ـــ ـــنص المــ ـــ ـــ ـــث تـ ـــ ـــ ـــىحیـ ـــ ــ ــ ـــــن  األول ـــ ــو مــ ـــ ـــ ــري هــ ـــ ـــ ــ ــــر الجزائ ـــ ــــى ان القطـــ ـــ ـــ ـــوم عل ـــ ـــ ــــذا المرسـ ـــ هـــ

ـــــاه  ـــ ـــ ــة والمیـــ ـــ ـــ ــــ ــــاطق الترابیــ ـــ ـــ ـــ ــةالمنـ ـــ ـــ ـــ ــــا  اإلقلیمیـــ ـــ ـــ ــقة بهــــ ـــ ـــ ـــ ـــة الملتصـــ ـــ ـــ ـــ ـــارس الدولــ ــــ ـــ ـــ ـــي تمـ ـــ ـــ ، والتـــــ

ــــا دون غ ــــ ـــ ـــة علیهــ ـــ ـــ ــیادتها الكاملــــ ـــ ـــ ـــ ـــة ســ ـــ ـــ ــــري الجزائریــــ ـــ ـــ ــوي الجزائـــ ــــ ـــ ــــال الجــــ ـــ ـــ ــا ، وان المجـــ ـــ ــــ یرهــــ

ـــر  ـــ ــة والبحـــ ـــ ـــ ـــــن الیابسـ ـــ ـــــري مـ ـــ ـــــر الجزائـ ـــ ـــو القطـ ـــ ــــذي یعلـــ ـــ ــاء الــ ـــ ـــ ـــو الفضـ ـــ ـــيهـــ ـــ ـــــاه – اإلقلیمـــ ـــ المیـ

  1.–اإلقلیمیة

ـــر   ـــ ـــ ـــــي  یظهـ ـــ ــا فــ ــــ ـــ ـــرلنـ ـــ ـــ ـــى األخیــ ـــ ـــ ـــة  أن إلـ ـــ ـــ ــة جنائیــ ـــ ـــ ـــرر حمایــ ـــ ـــ ـــري قـ ـــ ـــ ــرع الجزائــ ـــ ــــ المشـ

ــواء ـــ ـــ ـــ ــادة  لألجــــ ـــ ـــ ـــ ــــص المــــ ــــ ـــ ـــ ــــالل نـ ـــ ـــ ـــ ــــن خــ ـــ ـــ ـــ ــــذا مــ ـــ ـــ ـــة ، وهـــــ ـــ ـــ ــــ ــانون  03/ 70الوطنیــ ــــ ـــ ـــ ــــن قـــ ـــ ـــ مـــــ

ــــا  ـــاء فیهـــ ـــي جــــ ـــات  التــــ  إلـــــــىیعاقـــــــب بالســـــــجن المؤقـــــــت مـــــــن عشـــــــر ســـــــنوات " العقوبــــ

دون  أجنبیـــــــةالجزائریـــــــة باســـــــتعمال طـــــــائرة  األرضحلـــــــق فـــــــوق ...عشـــــــرین ســـــــنة 

ــــــــاق دبلوماســــــــي  أن ــــــــذلك بمقتضــــــــى اتف ــــــــه ب ــــــــون مصــــــــرحا ل ــــــــن  أویك تصــــــــریح م

الجزائریـــــــة بـــــــدون  لألجـــــــواءالســـــــلطة الجزائریـــــــة ، حیـــــــث یعاقـــــــب علـــــــى كـــــــل خـــــــرق 

  .2 "رخیص مسبق من الدولةت

  الحكمي اإلقلیم: ثانیا 

ـــد  ـــ ـــ ـــ ــانون  أننجــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــادر الق ـــ ـــ ـــ ــــار 3مصــ ـــ ـــ ـــ ـــائرات والمقـ ـــ ـــ ـــ ـــفن والطــ ـــ ـــ ــــ ـــت السـ ـــ ـــ ـــ ـــــدولي اتبعــ ـــ ـــ ــ الـ

                                                           

بتحدید شروط تحلیق الطائرات األجنبیة فوق التراب المتعلق  ،1990أكتوبر  27المؤرخ في  330 - 90المرسوم ) 1

المؤرخ  199 - 10المرسوم التنفیذي : وتوقفها فیه ألغراض تقنیة وتحاریة، ألغیت أحكام هذا المرسوم بموجب أحكام الجزائري
، الصادرة 50، المتضمن قواعد تحلیق طائرات الدول األجنبیة فوق التراب الوطني، الجریدة الرسمیة، العدد 2010أوت  30في 

  .2010سبتمبر  01بتاریخ 
  .145، ص مرجع سابقیبیة ، عبد اهللا أوها) 2
  .160، ص مرجع سابقرشید بن فریحة، ) 3
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ــی ـــ ـــ ــإقلیم ةالدبلوماســـ ـــ ــــ ـــة  بــ ـــ ـــ ــ ــــاالدول ـــ ـــ ــو مـ ـــ ـــ ــمیة  ، وهـــ ــ ـــ ــه تســــ ـــ ــــ ـــق علیــ ـــ ـــ ــ ــیمیطل ــــ ـــ ـــــاري  إقلــ ـــ  آواالعتبـــ

ـــم  ـــ ـــ ـــد ت ـــ ـــ ـــي ، وق ــــ ـــــي  إدراجالحكمــ ـــ ــــرار نصـ ـــ ــــى غــ ــــ ـــة ، علـ ـــ ـــ ـــوانین الجنائی ــــ ــ ــــي الق ـــ ــ ــوع ف ـــ ـــ ـــــذا النـ ـــ هـ

ــــادتین  ـــ ـــ ــانون  590،591المـــ ــــ ـــ ـــ ـــن قـ ــــ ـــ ــراءاتمـــ ـــ ــــ ـــ ـــث  اإلجـ ـــ ـــ ـــ ـــة ،حیـ ـــ ـــ ـــ ـــتالجزائیـ ــــ ـــ ـــ ـــــاتین  ألحق ـــ ـــ هــ

ـــائرات  ـــ ـــ ـــفن والطـ ـــ ـــ ــــن السـ ـــ ـــال مـــ ـــ ـــ ــــادتین كـ ــــ ــإقلیمالمــ ـــ ــــ ــــرائم   بـ ـــ ــــل الجـــ ـــ ــة ، وتجعـــ ـــ ـــ ــ ــــة الجزائری ـــ ـــ الدول

ـــان  ـــ ـــ ـــ ــنتطرق لتبی ـــ ـــ ـــ ـــذا سـ ـــ ـــ ـــري ، لهـــ ـــ ـــ ــــات الجزائـــ ـــ ـــ ــ ـــــانون العقوب ـــ ـــ ــعة لقـ ـــ ـــ ــا خاضــــ ـــ ـــ ــة فیهمــــ ــــ ـــ المرتكبـــ

    : الحكمي من خالل مایلي اإلقلیمماهیة 

  متن الطائرة جزائریة  الجرائم المرتكبة على  -1

ــادة  ـــ ـــ ـــنص المـــ ـــ ـــ ــانون  591تــ ــــ ـــ ــــن قــ ــــ ــراءاتمـــ ـــ ــــ ـــة  اإلجــ ـــ ـــ ــتص 1الجزائیــ ـــ ـــ ـــه  تخـــ ـــ ــــ ـــى انـ ـــ ـــ علــ

ـــة ب ـــ ـــ ـــائیة الجزائری ـــ ـــات القضـــ ـــ ــتن النالجهـــ ـــ ـــ ـــى مـ ـــ ـــ ــب عل ـــ ـــ ـــي ترتكـ ـــ ـــ ـــنح الت ـــ ــــات والجـــ ـــ ــــر الجنایــ ـــ ضــ

ـــة  ـــ ــائرات جزائریـــ ـــ ــــاطــــ ـــ ـــة  أیــ ـــ ــب الجریمـــ ـــ ــیة مرتكــــ ـــ ـــت جنســــ ـــ ــافتكانـــ ــــ ـــن وأضـــ ـــ ــة مـــ ـــ ـــرة الثانیــــ ـــ  الفقـــ

ـــه  ـــ ــــادة انــ ضــــــــر الجنایــــــــات والجــــــــنح التــــــــي النب أیضــــــــاتخــــــــتص  أنهــــــــاكمــــــــا " ذات المــــ

ــــــى مــــــتن الطــــــائرة  ــــــه جزائــــــري  أوكــــــان الجــــــاني  إذا أجنبیــــــةترتكــــــب عل المجنــــــي علی

  ."الجنحة أوهبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة  إذا أوالجنسیة 

ـــظ   ـــ ـــ ـــد  المالحــ ـــ ـــ ــــرتین نجــ ــــ ـــاتین الفقــــ ـــ ـــ ـــي هــ ـــ ـــ ـــــى  أنفـــ ـــ ــــري علــــ ـــ ـــ ــــري یســ ـــ ـــ ـــانون الجزائـ ـــ ـــ القـــ

ـــان  ـــ ــــا كــ ـــ ـــة مهمـ ـــ ـــائرة جزائریــ ـــ ـــتن طــ ـــ ــى مــ ــــ ـــة علــ ـــ ـــرائم المرتكبــ ـــ ــیمالجــ ــــ ـــه ،  اإلقلــ ـــ ـــق فیــ ـــ ـــذي تحلــ ـــ الــ

ـــ ـــ ـــ ــــي   أو يأجنب ـــ ــ ـــــي  أووطن ـــ ــواءفـ ـــ ـــ ــــذه  األجـ ـــ ــــي هــ ـــ ــ ـــــرع ف ـــ ــــز المشـ ـــ ــ ــــم یمی ـــ ــ ـــرة ، ول ـــ ـــة الحـــ ـــ ـــ الدولی

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــــائرات الحربیــ ـــ ــــ ـــین الطـــ ـــ ـــ ـــ ــة بــ ـــ ـــ ـــ ـــة  أوالحالـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي 2المدنیــ ـــ ـــ ـــان المجنـــ ـــ ـــ ـــ ـــواء كــ ـــ ـــ ــــ ـــه ع،سـ ـــ ـــ ـــ  وألیــ

ــیة الجز  ـــ ــــ ــــل الجنســ ـــ ـــ ـــاني یحمـ ـــ ـــ ـــة الجــ ـــ ـــ ـــان  أوائریــ ـــ ـــ ــــاكــ ـــ ـــ ــانون  أجنبیـ ــــ ـــ ــان القــ ـــ ـــ ـــفـــ ـــ ـــ ــو  ريالجزائــ ـــ ـــ هـــ

  .3الذي یطبق 

                                                           

  .105 ص ، 2018 ىومو، دار :الجزائر ، 17 ط ،العام الجزائي القانون في الوجیز بوسقیعة، أحسن) 1
  . ص 121والتوزیع ، لننشر الوطنیة الشركة :الجزائر العام، القسم :األول الكتاب ،الجزائري العقوبات قانون شرح فرج، رضا) 2
  .106، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، ) 3
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ـــر  ـــ ــــداد  األمـــ ـــ ـــائرة امتــ ـــ ــان الطـــ ـــ ـــ ــــرى بـ ـــ ــه یــ ــــ ـــل الفقـــ ــــ ــــذي یجعــ ــیمالـــــ ــــ ـــث  إلقلـــ ـــ ــة ، حیـــ ـــ ـــ الدولـ

ـــة  ال ـــ ـــ ـــي الجریمـ ـــ ــیة مرتكبــــ ـــ ـــ ـــى جنســ ـــ ـــ ــول علـ ـــ ـــ ــا ، أویعــ ـــ ـــ ــحایا فیهــ ـــ ـــ ــــاالضــ ـــ ـــذي  وٕانمـــ ـــ ــان الــــ ـــ ــــ المكـ

  .الجنحة  أوارتكبت فیه الجنایة 

ــــا ـــ ـــ ــــرائم  أمـ ـــ ـــالجــــ ـــ ـــ ــــائرة  ةالمرتبكــ ـــ ـــ ـــتن طـ ـــ ـــ ـــــى مــ ـــ ـــ ــةعل ـــ ـــ ــــل،فا أجنبیـــ ـــ ــــا ألصــــ ـــ ـــ ـــع  أنهـ ـــ ـــ تخضــ

ـــر  ـــ ـــیتها ، غیــــ ـــ ــــائرة جنســــ ـــ ــــل الطـــ ـــ ــــي تحمـــ ـــ ــة التـــ ـــ ـــم ، أي الدولـــــ ـــ ـــة العلــــ ـــ ــانون دولــــ ــــ ــانون  أنلقــــ ــــ قــــ

ـــــن  ـــ ــــري یمكـــ ـــ ـــات الجزائــــ ـــ ـــ ــ ـــــي  أنالعقوب ـــ ـــ ــا ف ـــ ـــ ــــى متنهـــ ـــ ـــ ـــة علـ ـــ ـــ ــ ــرائم المرتكب ـــ ـــ ـــى الجـــ ــــ ـــ ـــق علـ ــــ ـــ یطبـ

  :الوضعیتین التالیتین  إحدى

 ــق  األولـــــــــــى ـــ ـــ ـــي تطبیـــ ــــ ــــدأوهــــ ــــ ــــري  لمبـــ ـــ ـــ ـــانون الجزائـ ـــ ـــ ـــق القــ ـــ ـــ ـــث یطبــ ــــ ــیة ،حیــــ ـــ ـــ الشخصـــ

   .كالهما أوالمجني علیه جزائري الجنسیة   أوكان الجاني  إذا

 حیث یطبق قانون العقوبات الجزائري على الجنایات  اإلقلیمیة لمبدأتطبیق   ةثانیال ،

لى بالجزائر بعد ارتكاب الجریمة ع األخیرةحال هبوط هذه  أجنبیةوالجنح المرتكبة على طائرة 

  .1متنها 

ــبة  ـــ ـــ ــــا بالنســ ـــ ــیمأمـــ ــــ ـــ ــادة  لإلقلـ ـــ ـــ ــب المــ ـــ ـــ ـــي، حســ ـــ ـــ ــرر  175الفعلـ ـــ ــــ ـــروج  1مكـ ـــ ـــ ــــي الخـ ـــ تعنـــ

ـــــن  ـــ ـــ ـــائي مـــ ـــ ـــ ـــ ــیمالنهــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــادرة  اإلقل ـــ ـــ ـــ ــة مغــ ـــ ـــ ــــ ــیم، فجریمــ ــــ ـــ ـــ ــ ــق  اإلقل ـــ ـــ ـــ ــــل  إالال تتحقـــ ـــ ـــ ـــ ــادرة كـ ــــ ـــ ـــ بمغــ

ـــر  ـــ ـــ ــیمعناصـ ــــ ـــ ــو  اإلقلـ ـــ ـــ ــ ـــة ،  أن،فل ـــ ـــ ـــائل احتیالیـ ـــ ـــ ــــدودي بوسـ ـــ ــــز الحـــ ـــ ــاز المركـــ ـــ ـــ ــ ـــخص اجت ـــ ـــ الشـ

ــتطیع  ـــ ـــ ــا ال نســ ـــ ـــ ـــــذا یجعلنــ ـــ ــوطني فهــ ـــ ــــ ــراب الـ ـــ ـــ ــــن التــ ــــ ــرج مــ ـــ ــــ ـــــم یخـ ـــ ــــه لــ ـــ ـــــر انـــ ـــ ــةغیــ ـــ ـــ ــــذا  إدانــ ـــ هـــ

ــــخص  ــــ ــهالشــــ ـــ ـــ ـــ ــــل  ألنـ ـــ ـــ ـــزال داخــ ـــ ــــ ــیممــ ــــ ـــ ــس   اإلقلـــ ـــ ــــ ـــر،نفـــ ـــ ـــ ــبط  األمـــ ــ ـــ ـــ ــــخص یضــ ــــ ـــبة لشــــ ـــ ـــ بالنســـ

ـــــاه  ـــ ـــل المیـ ـــ ــةداخـــ ـــ ـــ ــــا اإلقلیمیــ ـــ ــط  مــ ـــ ـــ ــــز خـ ـــ ـــــم یجتـــ ـــ ـــــي  212لـ ـــ ـــیر المنطقــ ـــ ـــــري ،فالتفســـ ـــ ـــل بحــ ـــ مـــ

ـــل عل ـــ ـــــن التعویــ ـــذي یمكـــ ـــادرة الـــــ ـــ ــیس مغــ ـــ ـــدد لـــ ـــ ــذا الصــ ـــ ــــي هـــ ـــه فــــ ـــ ــیمیــ ــــ ـــ اإلقلــ ـــ ـــــي حــ ــهد فـــ ـــ ،  ذاتـــ

  .اإلقلیمالمعمول بها عند مغادرة  مةظاألنمخالفة  وٕانما
                                                           

  .123، ص مرجع سابقرضا فرج، ) 1
  .161، ص مرجع سابقرشید بن فریحة، ) 2
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ـــادرة  ـــ ـــ ـــــن مغـ ـــ ــــخص مــ ـــ ــــتمكن الشـــ ـــ ــیملیـــ ــــ ـــ ـــه  اإلقلـ ـــ ـــ ـــب علیـ ـــ ــــري یجــــ ـــ ــــاعالجزائـــ ـــ ـــد  إتبـــ ـــ ـــ العدیـ

ـــــن  ـــ ــراءاتمـــ ـــ ــــ ـــف،  اإلجــ ــــ ـــ ــوي  تختلـ ـــ ـــ ـــري ،  جـــ ـــ ـــ ــ ــواء ب ـــ ـــ ـــــدودي ســـ ـــ ـــــز الحـــ ـــ ـــاختالف المركـــ ـــ ــــ أو بـ

ــــذه  ـــ ـــ ـــاوز هـ ـــ ـــ ــــل لتجــ ـــ ـــ ــــري ،والتحایـ ـــ ـــ ــراءاتبحـ ـــ ــــ ـــادرة  اإلجــ ـــ ـــ ــــي مغــ ـــ ــــا یعنــــ ـــ ـــ ــوع لهـ ـــ ـــ ـــــدم الخضـــ ـــ وعـــ

  .بصورة غیر شرعیة  اإلقلیم

ـــادرة  ـــ ـــین مغـــ ـــ ـــ ــرق ب ـــ ــــ ــاك ف ـــ ـــ ــــك هنـ ـــ ــ ــــى ذل ـــ ــ ــالوة عل ـــ ـــ ــیمعـ ــــ ـــ ـــة  اإلقل ـــ ـــ ـــز الحدودی ــــ ــــن المراكــ ـــ مــ

ـــرض  ــــ ـــــذا الغـــ ـــ ـــة لهــ ـــ ـــادرة 1المخصصــــ ـــ ــیم،ومغــــ ــــ ــبة  اإلقلــــ ـــ ـــ ـــز ، فبالنســ ـــ ــــذه المراكــــ ـــ ـــر هـــ ـــ ــــن غیــــ ـــ مـــ

ـــادرة  ـــ ــیملمغـــ ــــ ــث اإلقلـــ ـــ ـــ ـــة مـ ـــ ـــــدود البریـــ ــــي الحــــ ـــ ـــه فــ ـــ ـــــد انـــ ــة نجــــ ـــ ـــ ــــز الحدودیـ ـــ ـــــن المراكــ ـــ ــــاك مـ ـــ ال هنــ

ـــة ،  ـــ ـــ ــــمیة للدولـ ــــ ــــدود الرســ ـــ ـــــن الحـــ ـــ ــــدم عــ ـــ ـــ ـــز متق ـــ ـــز دون  إذمركــــ ـــ ــــذه المراكــــ ـــ ـــاز هـــ ـــ ـــ ـــــد اجتیـ ـــ عنــ

ــوع  ــ ــــ ــراءاتالخضــ ـــ ــــ ــال  لإلجـ ـــ ـــ ـــو الحــ ـــ ـــ ــــا هـ ــــ ـــــرم ، كمــ ـــ ــــل المجــ ـــ ـــــا للفعـــ ـــ ـــخص مرتكبــ ـــ ـــ ــــل الشـ ــــ یجعــ

ــــل  ـــ ـــ ـــة لكــ ـــ ـــ ــــات مخصصـــ ـــ ـــ ـــاك قاعــ ـــ ــــ ــــارات هنــ ـــ ـــ ـــوانئ والمطــ ـــ ـــ ــبة للمـــ ـــ ـــ ـــ ـــراءبالنسـ ـــ ـــ ـــد  ، إجـــ ـــ ـــ وتواجـــ

ــــخص  ــــ ــــامالشـ ـــ ــــدود  أمــ ـــ ــــاز حــ ـــ ــ ــــد اجت ـــ ـــه قــ ـــ ـــ ــوب یجعل ــــ ـــة الركـــ ـــ ـــي قاعـــ ـــ ـــ ــــالق أي ف ـــ ــة االنطــ ـــ ـــ بوابـ

ـــادرة  ـــ ـــ ـــة مغـ ـــ ـــ ـــب لجریمـ ـــ ـــ ـــون مرتكـ ـــ ـــ ــة یكـ ـــ ـــ ــ ـــذه الحال ـــ ـــ ــــي هـ ـــ ـــة ، فـــ ـــ ـــ ــیمالدولـ ــــ ـــ ـــر  اإلقلـ ـــ ـــ ــورة غیـ ـــ ـــ بصــ

  .شرعیة 

  جرائم  المرتكبة على البواخر الجزائریة  -2

ــادة  ـــ ـــ ـــــص المــــ ـــ ــي نــــ ــــ ـــ ــــاء فـــ ـــ ـــ ــانون  590جــ ــــ ـــ ــــن قـــ ـــ ــراءاتمـــــ ـــ ــــ ــــري اإلجـــ ـــ ـــ ــة الجزائــ ـــ ــــ  2الجزائیـــ

ــه ــــــي  "انــــ ــــــات والجــــــنح الت ــــــة بالنضــــــر فــــــي الجنای تخــــــتص الجهــــــات القضــــــائیة الجزائری

ـــــــة  ـــــــة الجزائری ـــــــواخر تحمـــــــل الرای ـــــــى ب ـــــــي عـــــــرض البحـــــــر عل ـــــــاترتكـــــــب ف ـــــــت  أی كان

ــــــا  ــــــاء  ،جنســــــیة مرتكبه ــــــي مین ــــــب ف ــــــي ترتك ــــــات والجــــــنح الت ــــــذلك بالنســــــبة للجنای وك

  ."أجنبیة هر باخرة تجاریة ظبحري جزائري على 

                                                           

  .367، ص مرجع سابقنبیل صقر، )  1
  . 107، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، ) 2
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ــــعیت ـــ ـــنص وضــ ـــ ـــ ـــــذا ال ـــ ـــن هـ ــــ ـــتخلص مــ ـــ ــــداد یســـ ـــ ــ ــیمین المت ــــ ـــ ــــا  اإلقل ـــ ــ ـــــري وفق ـــ ــــدأالجزائـ ــــ  لمبـ

ـــ ـــ ـــ ـــانون دولـ ـــ ـــ ــــام يقـ ـــ ــــرائم  1 العـــ ـــ ــــى الجـــ ـــ ـــ ـــري عل ـــ ـــ ــــات الجزائـ ـــ ـــ ــانون العقوب ـــ ـــ ـــق  قــ ـــ ـــ ـــث یطبـ ـــ ـــ ، حیـ

ـــــى  ـــ ــة علـ ـــ ـــ ـــــي ظالمرتكبـ ـــ ــودة فـ ـــ ـــ ــفینة موجـ ـــ ــــر ســــ ــــ ـــــاليهـ ـــ ــــا أعـ ـــ ــو مــ ـــ ـــ ــــار ، وهـ ـــ ـــه  البحــ ـــ ــــر عنـــ ـــ عبــ

ــــرض ـــ ـــرع بعـ ـــ ـــة  المشــ ـــ ـــــاه  إذاالجزائریــ ـــي میــــ ــــ ـــت فـ ـــ ــةكانــ ـــ ـــ ـــة  إقلیمی ـــ ــــرىلدولــ ـــ ــــرائم   أخـ ـــ ـــــان الجــ ـــ ف

ــة ـــ ـــ ـــد  الواقعـ ـــ ــــي تتواجـــ ـــ ــــة التــ ـــ ــانون الدولــ ـــ ـــ ـــع لقـ ـــ ــــا تخضـــ ــــ ـــى متنهـ ـــ ـــ ــــاعل ـــ ــــاخرة  بإقلیمهــ ـــ ــــذه البــ ـــ  ،هــ

ـــوفة  ـــ ـــ ـــرائم الموصــ ـــ ـــ ـــان الجــ ـــ ـــ ــــادة فــ ـــ ــــذه المــــ ـــ ـــــذلك لهــــ ـــ ــة كـــ ـــ ـــ ــــوم المخالفـــ ـــ ــــاوبمفهــــ ـــ ــــات  بأنهــــ ـــ ـــ مخالفـ

ــــاص  ،  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــة لالختصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد العامـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا القواعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــذكر  أن إذتحكمهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت بالــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــادة خصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ المـ

  .2الجنایات والجنح فقط 

ــوم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــتفاد بمفهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــو یسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــري فهــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــات الجزائـ ــــ ـــ ـــ ــانون العقوبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــق قـ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــبة لتطبی ــ ـــ ـــ ــــ فبالنســ

ــادة  ـــ ـــ ـــــن المــ ـــ ـــة مــ ـــ ـــ ــــرة الثانیـ ــــ ـــة للفقــ ـــ ـــ ــانون  590المخالفـ ــــ ـــ ـــــن قـ ـــ ــراءاتمــ ـــ ــــ ـــث  اإلجـ ـــ ـــ ــة حیـ ـــ ـــ الجزائیــ

ـــر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــانون الجزائـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــري القـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــواخر  یســ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــى البــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرائم المرتكبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــى الجـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ علــ

ـــكریة ـــ ـــــي  )الحربیــــــــة(العســ ـــ ـــت ف ــــ ــواء كانـ ـــ ــان ســـ ـــ ـــي أي مكـــ ـــ ــ ــــري ف ـــ ــــم الجزائـ ـــ ــــل العلـ ـــ ـــي تحمـ ـــ ــ الت

ــــرض ـــ ـــر الب عــــ ـــ ـــ ـــــاه  أوحــ ـــ ــــي المیـــ ـــ ــةفــــ ـــ ـــ ـــة  اإلقلیمیـــ ـــ ـــ ــــرىلدولــ ـــ ـــر  أخــــ ـــ ـــ ــكریة تعتبــ ـــ ـــ ـــاخرة العســـ ـــ ـــ فالبــ

ـــــن  ــــزء مــــ ــیمجـــــ ــــ ـــیادتها إقلـــ ـــ ــــن ســـ ــــزء مـــــ ـــ ــــل جــ ـــ ـــة و تحمــ ـــ ـــــى  ،الدولـــ ـــت علــــ ــــ ـــة نصــ ـــ ـــــالفقرة الثانیـــ فــــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــواخر التجاریـ ـــ ـــ ـــ ــوع البــ ــــ ـــ ـــ ــةخضـ ـــ ـــ ـــ ـــــاه  األجنبیــ ـــ ـــ ـــي المیــ ـــ ـــ ـــ ــــدة فـ ـــ ـــ ــةالمتواجـــ ـــ ـــ ـــ ــانون  اإلقلیمیــ ــــ ـــ ـــ للقـ

ــــدیرنا  ـــ ــ ـــــي تق ـــ ــــري و فـ ـــ ــ ـــى ا أنالجزائ ـــ ـــ ــا عل ـــ ــــل لهــــ ـــ ــادة ال محــ ـــ ـــ ـــیص زیـ ـــ ـــــدا التنصـــ ـــ ــــار هـ ـــ  أنعتبــ

  .3تتواجد فیه الذي اإلقلیمالبواخر تخضع بداهة لقانون 

  

                                                           

  .145، ص مرجع سابقعبد اهللا أوهابیة، ) 1
  .106 -  105 ، صمرجع سابقأحسن بوسقیعة، ) 2
 والتوزیع، للنشر الوراق مؤسسة :عمان ،المقارن القانون في األموال على الواقعة الجرائم الحلبي، عیار السالم علي محمد) 3

  .50-49،ص 2009
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ـــــن   ـــ ـــ ــان مــ ـــ ـــ ــــ ـــنو كـ ـــ ــــ ــــرع  األحســـ ـــ ــــ ــــى المشــ ـــ ـــ ــــداد  أنعلـــ ـــ ــــ ـــى امتــ ـــ ـــ ــــ ــراحة عل ـــ ـــ ــــ ـــنص صـ ـــ ـــ ـــ یـ

ـــواخر  ـــ ـــ ـــــر البـ ـــ ـــى ظهــ ـــ ـــ ـــة علـ ـــ ـــ ــرائم المرتكبـ ـــ ـــ ــــى الجــ ـــ ـــ ــــري عل ــــ ــــات الجزائــ ــــ ــانون العقوبــ ـــ ــــ ـــلطان قـ ـــ ســــ

  .كان مكانها  یاأالعسكریة الجزائریة 

ـــه  ـــ ـــ ـــ ــنة  أنو علیــ ـــ ـــ ـــ ــــف لســـ ـــ ـــ ـــ ـــة جنیـ ـــ ـــ ـــ ــــن اتفاقیــ ـــ ـــ ـــ ــــف مـ ــــ ـــ ــوح الموقـــ ـــ ـــ ـــ ـــین بوضـــ ـــ ــــ ـــ  1958یبـ

ــــا  ـــ ـــ ـــ ــــي مادتهـ ــــ ـــ ـــ ـــنص ف ـــ ـــ ــ ـــ ــي ت ــــ ـــ ـــ ــ ـــــى  19الت ـــ ـــ ـــ ــاحب أنعل ـــ ـــ ـــ ـــة صـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــیم ةالدول ــــ ـــ ـــ ــ ــارس  اإلقل ـــ ـــ ـــ ال تمـــ

ــــا  ـــ ـــ ـــودة بمیاههـــ ـــ ـــ ـــ ـــفن الموجـ ـــ ـــ ـــ ـــى السـ ـــ ــــ ــة علـــ ـــ ـــ ـــ ــائیة و الجنائیــ ـــ ــــ ــاتها القضــــ ـــ ــــ ــةاختصاصــــ ـــ ـــ ـــ  اإلقلیمیــ

  :في الحاالت التالیة  إال

  .في المیناء  باألمن اإلخاللكان من شان الجریمة  اإذ -

  .تعدت نتائج الجریمة حدود السفینة  اإذ -

  .طلب قائد السفینة المعونة من السلطات المحلیة  اإذ -

ـــیفو  ـــ ـــ ـــر  أضــ ـــ ـــ ـــى ظهـــ ـــ ـــ ــودة علـــ ـــ ـــ ــــدرات موجــــ ـــ ـــبط مخـــــ ـــ ـــ ـــة ضـــ ـــ ـــ ــعیات حالـــ ــ ـــ ــــده الوضـــــ ـــ ـــ لهــ

ــــرع  ـــ ــفینة فالمشـــــ ــ ــــ ـــقالســــ ـــ ـــ ــعیات  أطلـــ ـــ ـــ ـــده الوضــــ ــــ ـــ ــــد بهــ ــــ ـــه متقیــــ ـــ ـــ ـــدو انـــ ـــ ـــ ـــث ال یبـــ ـــ ـــ ــنص بحیـــ ـــ ـــ الــــ

  .1االتفاقیة
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  الركن المعنوي: المطلب الثاني 

ــود  ـــ ـــ ـــ ــــي وجـ ـــ ـــ ــــرعیة فــ ـــ ـــ ــــر الشــ ـــ ـــ ـــرة الغیــ ـــ ـــ ـــة الهجـــ ــــ ـــ ـــي جریمــ ـــ ـــ ــوي فـــ ـــ ـــ ـــ ــــركن المعنـ ـــ ـــ ــــل الــ ـــ ـــ یتمثــ

ـــراف  ـــ ـــ ـــریة انصـــ ـــ ــــ ــــائي بعنصــ ـــ ـــ ــ ــــد الجن ــــ ـــ ـــاني  إرادةالقصـ ـــ ـــ ـــىالجـــ ـــ ـــ ـــ ـــع  إل ـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ــــاب الجریمـــ ـــ ـــ ارتكــ

  .والعلم  اإلرادةالعلم بمقومات الجریمة ، الذي یتحقق بواسطة عنصري 

ـــة  ـــ ـــى النیابـــ ـــ ــــع علـــ ـــ ــــرض الیقــ ـــ ـــم مفتــ ـــ ــو علـــ ــــ ـــانون ، وهـــ ـــ ـــم بالقـــ ـــ ــــر العلـــ ـــ ـــن عنصــ ـــ ــة مـــ ـــ بدایــــ

ـــبء  ـــ ــة عــــ ـــ ـــ ــهالعامــ ـــ ـــ ــ ــــاال إثبات ـــ ـــانون ، أي  إعمـــ ـــ ـــ ـــه لقـ ـــ ـــ ــخص بجهلـ ـــ ـــ ــــذر الشــ ـــ ــــدة  ال یعـــ ـــ  أنلقاعـــ

ـــادرة  ـــ ـــ ــان مغـــ ـــ ـــ ــــاني بــــ ــــ ــــم الجــــ ـــ ـــ ــالة علــ ـــ ـــ ــیممســــ ــــ ـــ ـــد  اإلقلـــ ـــ ـــ ــةظباألندون التقیـــ ـــ ـــ ــــا  مــــ ـــ ـــ ـــــول بهــ ـــ المعمــــ

  .افترضه القانون  أمرجریمة یعاقب علیها القانون  ، هو 

ــــاف ــــ ـــى یضــ ـــ ـــ ـــب  إلـ ـــ ـــه یجــــ ـــ ــ ــــك انــ ـــ ـــذي  نأذلـــ ـــ ـــــلوك الــــ ـــ ـــان الســ ـــ ــــاني بــــ ــــ ــــم الجــ ـــ ـــق علـــ ـــ ـــ یتحقـ

ـــانه  ـــ ـــن شــــ ـــ ــانون ومــــ ـــ ـــ ـــالف للقــ ـــ ـــلوك مخــــ ـــ ــو ســــ ـــ ـــ ـــه هــ ـــ ـــوم بــــ ـــ ـــة  أنیقــــ ـــ ـــدث النتیجــــ ـــ ــةیحــــ ـــ ـــ  اإلجرامیــ

ـــــن  ـــ ـــروج مـ ـــ ـــي الخـــ ـــ ـــانون وهـــ ـــ ـــددها القـــ ـــ ـــي حـــ ـــ ــیمالتـــ ــــ ـــ ـــب  اإلقل ـــ ــــا یجـــ ـــ ــالة  أن، وهنــ ـــ ـــ ـــق مسـ ـــ تتحقـــ

ـــة ،  ـــ ـــ ـــات الجریمــ ـــ ـــ ــــم بمادیــ ـــ ـــ ـــإذاالعلـ ـــ ـــ ــؤولی فــ ـــ ـــ ـــوي ، وال مســـ ـــ ـــ ــــركن المعنــ ـــ ـــ ـــم زال الـ ـــ ـــ ــ ـــى العل ـــ ـــ ة انتفــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــات الحدودی ـــ ــــ ـــي الغابــ ـــ ـــ ــولین فـــ ـــ ــــ ــــد المتجـــ ـــ ـــ ــــل احــ ـــ ـــ ـــان یضــ ـــ ـــ ـــل ، كـــ ـــ ـــ ـــى الفاعـــ ـــ ـــ ـــ ــة عل ـــ ــــ جزائیـــ

ـــة  ـــ ـــدود دولـ ـــ ـــدخل حـ ـــ ـــأفیـ ـــ ـــم  أندون  رىخـ ـــ ــهیعلـ ـــ ــ ـــــن  بأن ـــرج مــ ـــ ــــد خـ ـــ ــیمق ــــ ـــه  إقلـ ـــ ـــىدولتـ ـــ ــیم إلـ ــــ  إقلـ

ـــة  ـــ ـــ ــ ــــرىدول ـــ ـــ ـــ إن ، و1 أخـ ـــ ـــ ــــائرة  أیخطــ ـــ ـــ ـــي طـ ـــ ـــ ــ ــــالركوب ف ـــ ــــ ـــة ب ـــ ـــ ــ ـــة داخلی ـــ ـــ ــ ــي رحل ــــ ـــ ـــافر فــ ـــ ـــ المســ

ـــة  ـــ ـــ ـــىمتجهـــ ـــ ـــ ـــر  إلـــ ـــ ـــ ــتبعد بالنضـــ ــ ـــ ـــ ــــراض مســ ـــ ـــ ــــن االفتــ ـــ ـــ ــــان مــ ـــ ـــ ــــارج وان كــ ـــ ـــ ـــىالخــ ـــ ـــ ــةظأن إلـــ ـــ ـــ ـــ  مـ

ــــا  ـــ ــول بهـــ ــ ــــ ـــور المعمــ ـــ ـــ ـــة والعبـ ــــ ـــــح  أوالرقابـــ ـــ ــفر یتضــ ـــ ـــ ـــة ســ ـــ ـــ ــخص وثیقـ ـــ ـــ ـــدم شــ ـــ ــان یقــــ ـــ ــــاكـــــ ـــ  بأنهـــ

ـــزورة  ـــ ــة أومـــ ـــ ـــ ــــالحیة  منتهیـ ـــ ـــــن  أندون  .صــ ـــ ـــك مـ ـــ ـــ ــــر ذل ـــ ــــذلك وغیــ ـــ ـــم بــ ـــ ـــ ــةیعل ـــ ـــ ــــا  األمثلـ ـــ ، فمــ

ــؤدي  ـــ ـــ ــــوف یـ ـــ ـــلوكه ســ ــــ ـــــان ســ ـــ ــــم بـ ـــ ــ ـــــخص ال یعل ـــ ـــىدام الشـ ـــ ـــ ـــة  إل ـــ ــةنتیجـــ ـــ ـــ ــــل  إجرامیـ ـــ ـــقط كــ ـــ تســـ

  .متابعة جزائیة في حقه النتفاء الركن المادي هذا عن عنصر العلم 
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ــــاأ ـــ ـــ ـــر  مـــ ـــ ـــ ـــ ــبة لعنصـ ـــ ــــ ـــه  اإلرادةبالنســــ ـــ ـــ ـــ ـــب فیـ ـــ ـــ ـــ ـــه  أنفیجـ ـــ ـــ ـــ ــــا  اإلرادةتتجـ ـــ ـــ ــــرة قانونـــ ـــ ـــ المعتبـــ

ـــى ـــ ـــة  إلـــ ـــ ــــق النتیجـــ ـــ ــةتحقیــ ـــ ــــا  اإلجرامیــــ ـــ ــــي كمــ ــحنا، وهـــــ ـــ ـــادرة  أوضــــ ـــ ـــلفا مغـــ ـــ ــیمســـ ــــ ـــفة  اإلقلـــ ـــ بصـــ

ـــاني  ـــ ـــه الجـــ ـــ ـــوم بـــ ـــ ـــذي یقـــ ـــ ـــــل الـــ ـــ ــان الفعـ ـــ ـــ ـــم بـ ـــ ــــر العلـــ ـــ ــق عنصــ ـــ ـــ ــــدما یتحقـ ــــ ـــرعیة ،فبعـ ـــ ــــر شـــ ـــ غیــ

ـــــي  ـــه عینهــــ ـــ ـــك تتجـــ ـــ ـــع ذلـــ ـــ ـــانون ، ومـــ ـــ ـــه القـــ ـــ ــهنـــ ـــ ـــ ــــرة  إرادتـ ـــ ـــىالحــ ـــ ـــــن  إلـــ ـــ ــــروج مـ ـــ ــیمالخــ ــــ ،  اإلقلـــ

ــة ، وان  ـــ ـــ ـــة ، بحریــ ـــ ـــ ـــة  ، جوی ـــ ـــــواء بریــــ ـــ ــــدود سـ ـــ ـــز الحـــ ــــ ـــر مراكــ ـــ ـــن غیــــ ـــ ــــدود مـــ ـــ ـــر الحـــ ــــ ــ وان یعب

ــــوانئ الجو  ـــ ــــن المــــ ـــ ـــــدود مــــ ـــ ــور الحـــ ـــ ـــ ـــل عبـــ ـــ ـــ ــــن اجــ ـــ ـــــار مــــ ـــ ـــفة طیـــ ـــ ـــ ـــل صــ ـــ ـــ ــوم نتحــ ـــ ـــ ـــة ، وبمفهـــ ـــ ـــ یــ

ـــه  ـــ ـــ ـــة انــ ـــ ــــ ـــت  إذاالمخالفـ ـــ ـــ ـــه  إرادةكانـــ ـــ ـــ ــاني ال تتجـــ ـــ ــــ ـــىالجــ ـــ ـــ ـــال  إلــ ـــ ـــ ـــة فـــ ـــ ـــ ـــذه النتیجــ ـــ ــــ ـــق هــ ـــ ـــ تحقیــ

ــوط  ـــ ـــ ــــائرة خطــ ـــ ــــل طـــ ـــ ــتم تحویـــ ـــ ـــ ــان یــ ـــ ـــه كـــــ ـــ ــــي حقــــ ـــ ـــوم فـــ ـــ ــؤولیة تقــــ ـــ ـــ ــةمســ ـــ ـــ ـــى داخلیــ ـــ ـــارج  إلــــ ـــ الخــــ

ــــا  ـــ ـــ ـــبب اختطافهـ ـــ ـــ ـــرا بســ ـــ ـــ ـــذف  أوقســ ـــ ــــ ـــــا ، ا وان تقـ ـــ ـــطراري لهـــ ـــ ـــ ــــوط اضــ ـــ ـــ ــواجهبـ ـــ ـــ ـــارب  األمـــ ــــ ـــ قـ

ــید  ـــ ـــ ــــا  أوصـ ـــ ــفینة  أومركبـــ ــ ـــ ـــىســـ ـــ ـــر  إلــــ ـــ ــرض البحـــ ــــ ــیم أوعــــ ــــ ـــة د إقلــــ ـــ ــــرىولــــ ـــ ــــل  أخـــ ـــ ـــي كـــ ـــ ، ففــــ

ـــــن  ــــروج مـــ ـــ ـــتم الخـ ـــ ــــا یــ ـــ ــاالت وغیرهـ ـــ ـــذه الحـــ ـــ ــیمهــ ــــ ـــع  إقلــ ـــ ــــا ومــ ـــ ـــول بهـ ـــ ـــوانین المعمــ ـــ ـــة القــ ـــ مخالفــ

ـــــى  ـــ ـــة علـــ ـــ ـــ ـــؤولیة جزائیــ ـــ ـــ ــــال مســ ـــ ــــك فــــ ـــ ـــخاصذلــــ ـــ ـــ ــــاء  أشــ ـــ ـــ ــبب انتفـ ــ ـــ ــــعیة بســــ ــــ ـــــذه الوضـــ ـــ ــــي هـــ ـــ فــــ

  . اإلرادةعنصر 

  القصد العام  : األولفرع ال

ـــ ـــ ـــي هـــ ـــ ـــام فــ ـــ ــــد العـــ ـــ ــام القصــ ـــ ـــ ـــــن ذقی ـــك مــــ ـــ ـــة هنالــ ـــ ـــدیه الجریمـــ ــــ ـــ ؤیــ ـــ ـــادرة أبــ ـــ ـــة مغـــ ـــ ن جریمـــ

ــیم ــــ ـــ ـــب  اإلقل ـــ ـــ ـــة تتطل ـــ ـــي جریمـــ ـــ ـــرعیة هـــ ـــ ــــر شـــ ــــ ــفة غیـ ـــ ـــ ــوطني بصـ ـــ ـــ ـــ1الـ ـــ ــــا ذكـــ ـــ ــــدا خاصــ ـــ لك قصــ

ـــبو  ــــ ـــد  أعقــ ـــ ـــدا القصـــ ـــ ــــر هـــ ـــ ـــي تبریــ ـــ ــهفـــ ـــ ـــ ـــرك   بأنـ ـــ ـــة تـــ ـــ ــیمنیـــ ــــ ـــفر  اإلقلـــ ـــ ـــوطني و الســـ ـــ ـــىالـــ ـــ  إلـــ

  .ال یكفي بمجرد الخروج من حدود  الدولة لقیام الجریمة  إذ أخرىدولة 
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ــوعي   ـــ ـــ ـــ ــث الموضـــ ـــ ـــ ـــ ــــذيفالباعـــ ـــ ـــ ـــادرة  الــــ ـــ ـــ ـــ ــة مغــ ـــ ـــ ــــ ــــام جریمــ ـــ ـــ ـــرع لقیــــ ـــ ـــ ـــ ــه المشــ ـــ ـــ ــــ ــــد بــ ـــ ـــ اعتــــ

ــیماإل ــــ ـــ ـــة  قلــ ـــ ـــ ـــفة نهائیــ ـــ ـــ ــــواء بصــ ـــ ــــوطن ســــ ــــ ـــرك الـــ ــــ ـــة تــــ ـــ ـــ ـــي نیــ ـــ ـــ ــروعة هــ ــــ ـــ ــــر مشــ ـــ ـــفة غیــــ ـــ  أوبصـــــ

ــیة  ـــ ــائع القضــــ ـــ ـــ ـــن وقـ ــــ ـــة مــ ـــ ـــده النیـــ ـــ ــتخالص هـــ ـــ ـــي اســــ ـــ ــــن للقاضـــ ـــ ــة و یمكــ ـــ ــــا  .مؤقتــــ ـــ ـــب ذكمــ ـــ هـــ

ـــى ـــ ـــ ـــــن  أن إلــ ـــ ـــروع مـــ ـــ ـــ ـــر مشــ ــــ ـــــروج الغیــــ ـــ ــیمالخـــ ــــ ـــ ـــب  اإلقلــ ـــ ـــ ـــرض التهریــ ـــ ـــ ـــر  أوبغــ ـــ ـــ ــــروج غیــ ـــ الخــــ

ـــــاه  ـــ ـــ ـــــن المیـ ـــ ـــ ــــرخص مـ ـــ ـــ ــةالمــ ـــ ـــ ـــ ــــادرة   اإلقلیمیـ ـــ ــــ ـــة  مغـ ـــ ـــ ـــه جریمـــ ـــ ـــ ــوم بـــ ـــ ـــ ــید ال تقــــ ـــ ـــ ـــــرض الصــــ ـــ ـــ بغـ

ــیم ــــ ـــ ـــرعیة و  اإلقلــ ـــ ـــ ـــر شــ ــــ ــفة غیــــ ـــ ــــ ــــابصــ ـــ ـــــن  إنمــــ ـــ ـــة  أنیمكـــ ـــ ـــ ـــال للمتابعــ ـــ ـــ ــون محــ ـــ ـــ ــــافیكـــ ــــ  بأوصـــ

  .1أخرى

ــــدا  ـــ ــــابق هـــ ـــ ــث یتطـــ ـــ ــــ ــــراي حبـ ـــ ـــــدا الـــ ـــ ـــدیها هــ ــــ ــــي یبـــ ـــ ـــة التـــ ـــ ـــ ـــن الوجاهـ ـــ ــرغم مــــ ـــ ــــ ـــى الـ ـــ ـــ و علـ

ــادة  ـــ ـــ ـــــص المــــ ـــ ــــن وراء نــــ ـــ ـــ ـــــرع مــ ـــ ـــــا المشــــ ـــ ـــث عنهــــ ـــ ـــ ـــي یبحـــ ـــ ـــ ـــة التـــ ـــ ـــ ــــع الغایـــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ  175التحلیــ

ــرر  ـــ ـــر  1مكـــــ ـــ ــــاغیــــ ـــ ــــدون إننـــ ـــ ــــدأ مقیـــ ــــ ـــا ال بمبــ ـــ ــتم علینــــ ـــ ـــ ـــي تحــ ـــ ـــة التــــ ــــ ـــرعیة الجانیـــ ـــ ــوف الشــــ ـــ وقـــــ

ـــــي  ـــ ـــة فـــ ـــ ـــ ــــارات الموظفــ ـــ ــــن العبــــ ـــ ــة مــــ ـــ ــــ ــــم حقیقــ ـــ ــا یفهــــ ـــ ـــ ـــرع و مـــ ـــ ـــ ــه المشــ ـــ ـــ ـــرح بـــ ـــ ـــ ــا صــ ـــ ـــ ـــى مـــ ـــ ـــ علــ

ـــة  ـــ ـــده الجریمـــ ـــ ــاص ف هـــ ـــ ـــ ــــد خـ ـــ ــــود قصــ ـــ ـــــلم بوجــ ـــ ــــك ال نسـ ـــ ــ ـــى دل ـــ ـــ ــوص و عل ـــ ـــ ـــك ذالنصـ ـــ ـــ  إنل

ـــــاه  ـــ ــــرف معنـــ ـــ ــــاص ال ینصــــ ـــ ــــد الخــــ ـــ ـــىالقصــــ ـــ ـــ ـــث  إلــ ـــ ـــ ــة أوالباعــ ـــ ـــ ــــاب الجریمـــ ـــ ــدافع الرتكــــ ـــ ـــ  ،2الـــ

ـــك ذ ـــ ـــ ـــ ـــد  إنلـــ ـــ ـــ ـــ ـــــانون ال یعتـــ ـــ ـــ ــــلالقــــ ـــ ــــ ـــة  كأصــــ ـــ ـــ ـــ ـــاب الجریمـــ ــــ ـــ ـــ ــــى ارتكــ ـــ ـــ ـــ ـــث علــ ـــ ـــ ـــ ــــام بالبواعـــ ـــ ــــ عــــ

ـــر  ـــ ـــ ــــن عناصـــ ـــ ـــ ــــد مــ ـــ ـــ ـــث یعــ ـــ ـــ ــو فالباعـــ ـــ ـــ ـــ ــــا  عالموضـ ـــ ـــ ــــلة لهــ ــــ ـــ ــــي ال صـ ـــ ـــ ــــانالتــ ـــ ـــة  باألركـــــ ـــ ـــ الالزمـــ

ـــر  ـــ ــمن عناصــــ ـــ ـــ ــــن ضــ ـــ ـــث مـــ ـــ ــــون الباعــــ ـــ ــــد یكـــ ـــ ـــة فقـــ ـــ ــــق الجریمــــ ـــ ــــا لتحقـــ ـــ ـــقانونـــ ـــ ـــ ــــدیر العقوبـ ـــ  ةتقـــ

ـــــن  ـــ ـــ ـــه مـــ ـــ ـــ ـــ ــــبما یستخلصــ ــــ ــ ــــي حســــ ـــ ـــ ـــ ــــة للقاضـ ـــ ـــ ـــ ــــلطة التقدیریـ ـــ ـــ ـــ ــا للسـ ـــ ــــ ـــ ــا وفقــ ـــ ـــ ـــ ــــدیدا و تخفیفـــ ـــ ـــ ـــ تشـ

ــیة  ـــ ـــ ـــ ـــــل قضـ ـــ ـــ ــروف كـ ـــ ــــ ـــد  أن إالظـــ ـــ ـــ ــــد یعتـــ ـــ ـــ ـــرع قــ ـــ ـــ ـــث المشـــ ـــ ـــ ــــاالت بالباعـــ ـــ ـــ ــــض الحــ ـــ ـــ ـــي بعــ ـــ ــــ فــ

ــــریم ــــ ـــا للتجـــ ـــ ـــ ـــرطا الزمــ ـــ ـــ ـــه شــ ـــ ـــ ــوافر  3فیجعلــ ـــ ـــ ــــي تـــ ـــ ـــ ــتثنائیة ال یكفـ ـــ ـــ ـــة االســـ ـــ ــــ ـــده الحالـ ـــ ـــ ـــي هــ ــــ ـــ و فـ

  .القصد العام بل ال بد من توافر القصد الخاص لقیام العمد في الجریمة
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  القصد الخاص : فرع الثانيال

ـــــن  ـــ ـــ ــبق یمكـ ــ ـــ ـــ ــا ســـ ـــ ـــ ـــ ـــــارا لمـ ـــ ـــ ـــد  أناختصـ ـــ ـــ ـــو قصــــ ـــ ـــ ــــاص هـــ ــــ ـــ ـــــد الخــ ـــ ـــ ـــان القصـ ـــ ـــ ـــ ــول ب ـــ ـــ ـــ نقــ

ـــریعي ـــ ـــث  ،تشـــ ـــ ــــذيأي الباعـــ ـــ ــ ـــة  ال ـــ ــــده الجریمـــ ـــ ـــاب هــ ـــ ـــن وراء ارتكـــ ـــ ـــرع مـــ ـــ ــه المشـــ ـــ ــــ ــــص علی ـــ نــ

ــادة  ـــ ـــ ــتحداث المـــ ـــ ـــ ـــن اســـ ـــ ـــ ـــة  مــ ـــ ـــ ــ ـــــان الغای ـــ ـــي هـــ ـــ ــــ ــك فهـ ـــ ـــ ـــــا ال شـــ ـــ ـــرر 175و ممـــ ـــ ـــ ـــــن  1مكــ ـــ مـــ

ــــرعیة  ـــ ـــ ـــــر الشـ ـــ ــــرة غیـــ ـــ ــــع الهجــــ ـــ ـــ ـــي منـ ــــ ـــ ـــات هـ ــــ ـــ ـــانون العقوبـ ـــ ــــ ـــىقـ ـــ ـــ ـــر  إلــ ـــ ـــ ــــد غیــ ـــ ـــ  أندول المقصـ

ــة ـــ ـــ ـــده الغایــ ـــ ـــ ـــرح بهـ ــــ ـــم یصـــ ـــ ـــ ـــــرع لـ ـــ ـــــن  ،المشــ ـــ ـــروج مــ ـــ ـــریم الخــــ ـــ ـــ ــــى بتجـ ـــ ــیمو اكتفـــ ــــ ـــ ـــفة  اإلقلـ ـــ ـــ بصـ

ــــرعیة  ـــ ــــر شــ ـــ ــــم ت، غیــ ـــ ـــن ثــ ـــ ـــة و مــــ ـــ ـــ ـــــر النی ـــ ــةنحصــ ـــ ـــ ــــرك  اإلجرامیــ ــــ ـــة تـ ـــ ـــي نیــــ ـــ ـــ ــیمف ــــ ــــ و ال ، اإلقل

ـــــن  ـــ ـــد عــ ـــ ـــ ـــــى ذتزیـ ـــ ــك فحتــ ـــ ـــ ــ ـــــي  إنل ـــ ـــة هــ ـــ ـــده المخالفــــ ـــ ـــ ـــن وراء هـ ـــ ـــ ــخص مـ ـــ ـــ ـــة الشــ ـــ ـــ ــت غایـ ــــ ـــ كانـ

ـــــي  ــوال فـــ ـــ ـــــاليالتجـــ ــــار أعـــ ـــ ـــ ،البحـ ـــ ــــل ـأفــ ـــ ـــين الفعـ ـــ ـــروج  اإلجرامــ ـــ ـــو الخــ ـــ ـــــع و هــ ـــد وقـــ ـــ ــون قــ ـــ یكـــ

ـــــن  ـــ ــیممــــ ــــ ـــ ـــة  اإلقلـــ ـــ ـــ ـــفة مخالفـــ ـــ ـــ ــةبصـــ ـــ ـــ ــــا لألنظمــــ ـــ ـــ ــول بهــ ـــ ـــ ـــوانین المعمــــ ــــ ـــ ـــفب ،و القــ ـــ ـــ ـــم تـــ ـــ ـــ وافر علـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــدث نتیجـ ـــ ـــوف یحــــ ـــ ـــ ـــه سـ ـــ ـــ ـــــرم و انـ ـــ ـــه مجــ ـــ ـــ ـــــان فعلـ ـــ ــــخص بــ ـــ ــةالشـــ ـــ ـــ ــ ـــع  ،إجرامی ـــ ـــ ـــك ذو مـ ـــ ـــ لـ

ـــه  ـــ ـــ ــهتتجـ ـــ ـــ ـــى إرادتــ ـــ ـــ ـــان  إلـ ـــ ـــ ـــه فـ ـــ ـــ ــــام بـ ــــ ــوي ذالقیــ ـــ ـــ ـــركن المعنــ ـــ ـــ ــام الـ ـــ ـــ ــــافي لقیــ ــــ ــــك كــ ـــ ـــ ـــ، ل ـــ ـــ ا ذو بهـ

ــة دون  ـــ ـــ ـــق الجریمـــ ـــ ـــ ـــــئ  أنتتحقــ ـــ ـــة عبـــ ـــ ـــ ــة العامــ ــــ ـــ ــــاتق النیابــ ـــ ـــ ـــــى عـ ـــ ــــع علـــ ــــ ــــاتیقـــ ــــ ـــة  أن إثبـــ ـــ ـــ نیــ

  .أخرىالشخص هي التوجه لدولة 

ــــا ـــ ـــ ـــول  أمـــ ــــ ـــ ـــه القـــ ـــ ـــ ـــ ــــة البأنـ ـــ ـــ ــت نیـــ ـــ ـــ ـــب كانـــــ ـــ ـــ ــــي التهریــــ ـــ ـــ ـــخص هـــ ـــ ـــ ـــ ـــر  أوشـ ـــ ـــ ـــ ـــید غیـ ـــ ـــ ـــ الصـ

ــــل  ـــ ـــ ــــف الفعـــ ـــ ـــ ــــرخص فیوصـــ ـــ ـــ ــهالمـــ ـــ ـــ ـــ ـــب  بأنــ ـــ ـــ ـــ ـــة تهریـ ـــ ـــ ـــ ـــة  أوجریمـ ـــ ـــ ـــ ـــب نیـ ــــ ـــ ـــك حســـ ـــ ــــ ــــر دلـــ ـــ ـــ غیـــ

ــــل ـــ ـــ ، الفاعـــ ـــ ـــ ـــــان هـ ـــ ــ ـــول ذف ــــ ـــا القـــ ـــ ـــ ــــل ردود ألمـ ـــ ـــرائم بفعـــ ـــ ـــ ــــدة جـ ـــ ــــب عـــ ـــ ـــد ارتكـــ ـــ ـــ ــــخص قـ ـــ ن الشـــ

ـــد  ـــ ـــــى ذ 1،واحـــ ـــه حتــــ ـــ ــــك انـــ ـــ ـــب  إنلــ ـــ ــــد التهریـــ ـــ ـــــان القصــ ـــــي  أوكــــ ــــد فــــ ـــ ـــه قصــ ـــ ـــر انـــ ــــ ــــره غیــ غیـــــ

ـــادرة  ـــ ـــه مغـــ ـــ ــــل نفســـ ـــ ــیملفعــ ــــ ـــ اإلقلـــ ـــ ـــرعیة هـــ ـــ ــــدم شـــ ـــ ــه بعــ ــــ ــع علمـــ ـــ ـــ ـــادرة ذمـ ـــ ـــك ،ه المغـــ ـــ ـــ ــــع دل ـــ و مــ

ــق  ـــ ــــد تحقـــ ـــ ــــائي قـ ـــ ــــد الجنـ ـــان القصــــ ـــ ــ ـــم ف ـــ ـــــن ثــ ــــل و مـــ ـــ ــــام بالفعـ ـــ ـــــذلكقـ ـــة  كـــ ـــ ـــوص الجریمــ ـــ بخصــ
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ــة ـــ ــــل الدراســــ ـــف  ،محـــــ ـــ ــــق الوصـــ ـــ ــــا یطبــ ـــ ـــي هنــ ـــ ـــدو القاضـــ ــــ ــــا  األشــ ـــ ــــاموفقــ ـــ ـــــن  لإلحكــ ـــة مــــ ـــ العامـــ

  .قانون العقوبات

ــنص و  ـــ ــــ ـــق الــ ـــ ـــ ـــه تطبیــ ـــ ـــ ــى تحققــ ــــ ـــ ــــف علــ ـــ ـــث یتوقــــ ـــ ـــ ـــــا أي باعــ ـــ ــــدد بنـــ ـــ ـــ ـــم یحـ ـــ ــــ ــــرع لـ ــــ فالمشـــ

ـــع  ـــ ــ ــث یق ـــ ــــن البواعـــ ـــ ــــدیث عـ ـــ ـــــان الحـ ـــ ــــم ف ـــ ــــن ثـ ـــ ــــا مـ ـــ ــــر فیهـ ـــ ـــة ال غیـ ـــ ــ ـــــدیر العقوب ــــرة تقـــ ـــ ـــي دائـ ـــ ــ ف

ــــوطن  ــــ ــوع الرض الــ ـــ ـــ ـــو الرجــ ـــ ــــرض هــــ ـــ ــون الغـــ ـــ ـــ ـــــان یكــ ـــ ــا كــ ـــ ـــ ــیال او دنیئــ ـــ ـــ ــث نبــ ـــ ـــ ـــان الباعــ ـــ ادا كــــ

ـــة  ـــ ـــ ــــتكمال الدراسـ ـــ ـــالج او اســـ ـــ ـــل او عــــ ـــ ـــ ـــن عمـ ـــ ــث عــــ ــــ ـــ ـــي او البحـ ـــ ـــ ـــاجر االجنبـ ـــ ـــ ــبة للمهـ ـــ ـــ بالنســ

ــــا  ـــ ــــرها و انمـــ ـــ ــنكم حصـــ ــ ـــ ـــ ـــي ال ی ـــ ـــ ــث التـ ــــ ـــ ـــــن البواعـ ـــ ــــا مــ ـــ ــة و غیرهـــ ـــ ــــ ــــن البطالـ ـــ ــــروب مـــ ـــ او الهـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــــلطة  التقدیریــ ـــ ـــ ـــرك للســـ ـــ ـــ ـــ ـــف تــ ـــ ـــ ـــ ــببا لتخفیــ ـــ ـــ ـــ ـــت ســـ ـــ ـــ ـــ ــا ادا كانــ ـــ ـــ ـــ ـــوع فیمـــ ـــ ـــ ـــ ـــي الموضــ ـــ ـــ ـــ لقاضــ

ـــى ـــ ـــ ـــ ـــد االقصـــ ــــ ـــ ـــ ـــدیدها للحــ ـــ ـــ ـــ ـــة او تشـــ ـــ ــــ ـــ ـــة .العقوبــ ـــ ـــ ـــ ـــده مكافحـــ ـــ ـــ ـــ ـــان قصـــ ـــ ـــ ـــ ــرع و ان كـــ ـــ ـــ ــــ و المشـــ

ــة و  ـــ ــوان الجریمــــ ـــ ـــي عنــــ ـــ ـــ ـــة ال ف ـــ ـــ ــــده الغای ـــ ــــرح بهــ ــــ ـــــم یصـ ـــ ـــه لـ ـــ ـــ ـــرعیة اال ان ـــ ــــر الشـــ ـــ ــ ـــــرة غی ـــ الهجـ

ــوع  ــ ــــ ـــى وقـــ ـــ ـــ ـــتدالل علــ ـــ ـــ ــیطة لالســ ـــ ـــ ـــة بســـ ـــ ـــ ـــع ثرینــ ـــ ــــا و وضـــــ ـــ ـــنص علیهــــ ـــ ـــ ــــامین الــ ـــ ــي مضــــ ــــ ـــ ال فــ

ـــروج  ـــ ـــ ــــي الخـ ـــ ــــي و هـــ ـــ ـــل الجرمـــ ـــ ـــع الفعــــ ـــ ـــ ــــا ال یقـ ـــ ـــ ـــن هن ــــ ـــیم و مـــ ـــ ــــ ـــن االقل ــــ ــرعي مـــ ــــ ـــ ـــر الشـ ـــ ــــ غی

  .1على النیابة العامة اال اثبات عدم نظامیة هدا الخروج
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  الوطني بصفة غیر شرعیة اإلقلیمالجزاءات المقررة لجریمة مغادرة : المبحث الثاني 

   األصلیةالعقوبة  : األولالمطلب 

ــادة  ـــ ـــ ـــ ـــق للمـــ ـــ ـــ ـــ ــــات وفــ ــــ ــ ــــري  عقوبــــ ـــ ـــ ـــ ــرع  الجزائـ ـــ ــــ ـــ ــع المشــ ـــ ــــ ـــ ــرر  175وضــ ـــ ــــ ـــ ـــــي  1مكــ ـــ ـــ فـــ

ــــات  ـــ ـــانون العقوبــ ـــ ـــ ــهرین  01-09ق ـــ ـــین الشــــ ـــ ـــ ـــراوح ب ـــ ـــ ـــالحبس تت ـــ ـــ ــة ب ـــ ــــ ـــة بدنی ـــ ـــ ـــىعقوب ـــ ـــ ــتة  إل ـــ ـــ سـ

ــهر ـــ ــــ ـــ ـــــن   أشـ ـــ ـــ ــــدرة مــ ـــ ــــ ــ ـــة  مق ـــ ـــ ـــ ـــة  المالیـ ـــ ـــ ـــ ــــات بالغرامـ ـــ ـــ ـــ ـــى 20000، وعقوب ـــ ـــ ـــ دج  60000 إلـ

ــبس  إذ،  ــ ــــ ـــ ــة الحـ ــــ ـــ ـــ ــواء بعقوب ـــ ـــ ـــ ـــم سـ ـــ ـــ ــــي الحكـــ ـــ ـــ ــــالحیة القاضــ ـــ ـــ ــــن صــ ـــ ـــ ـــة  أومــ ـــ ـــ ـــ ـــة مالی ـــ ـــ  ،بغرامـــ

ــــادر  ـــ ــــن یغــــ ـــ ــة مــــ ـــ ـــ ـــي العقوبـــ ـــ ـــ ــــاوى فــ ـــ ــیمویتســــ ــــ ـــ ــــرعیة  اإلقلــ ـــ ــــر شــــ ـــ ـــفة غیــــ ــــ ــوطني بصــــ ـــ ـــ ـــر الـــ ـــ ـــ عبــ

ـــر المرا ـــ ـــ ــــادره عب ـــ ــــن یغــ ــــ ــة ومـ ـــ ـــ ــــز الحدودیـ ـــ ـــكــ ـــ ــــاكن أو ذمنافـــ ـــ ــــذا  أمــ ـــ ــز، وهــ ـــ ـــ ـــك المراكـ ـــ ـــ ــــر تل ـــ ــ غی

ــــا ـــ ـــ ـــــن  مـ ـــ ـــة مــــ ـــ ـــ ــــرة الثانیــ ــــ ـــه الفقــــ ـــ ـــ ــــرر ق 175قررتـــ ـــ ـــ ــــا ع  ،.مكــ ـــ ـــ ــو مــ ـــ ـــ ـــض  وهـــ ـــ ـــ ـــه بعـــ ـــ ـــ عارضـــ

ـــــى  ـــ ـــان ، علـ ـــ ــواب البرلمــــ ـــ ـــ ــــاسنـ ـــ ـــة  أســـ ـــ ـــائل احتیالیــــ ـــ ــتعمل وســــ ــ ـــ ـــن یســ ـــ ـــین مــــ ـــ ـــ ـــة ب ـــ ـــــدم التفرقــــ ـــ عـ

  .1اتها  ذد مستقلة في حالتي تعد جریمة 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــا نالحــ ــــ ـــ ـــ ـــض  ظكمـــ ـــ ـــ ــ ـــي بعــــ ـــ ـــ ـــ ــــم تراعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة ل ــ ــــ ـــ ـــ ـــان العقوب ـــ ـــ ـــ ـــروفضـــ ـــ ـــ ــــ ـــدید ،  ظــ ــــ ـــ ـــ التشــ

ـــر  ـــ ـــ ـــرعیین لقاصـ ـــ ـــ ــــر الشـ ـــ ـــ ـــاجرین غی ـــ ـــ ــطحاب المهـ ـــ ـــ ــــرأة أوكاصــ ــــ ــتهم  امــ ــ ـــ ـــ ـــمن رحل ـــ ـــ ــــل ضـ ـــ حامـــ

ــــر ،  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــالمتها للخطـ ـــ ـــ ـــ ـــــرض ســــ ـــ ـــ ـــ ــــا یعـــ ــــ ـــ ـــ ــــذین ال أن إذ، ممـــ ـــ ـــ ــــ ــة لهـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــل حمای ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدید یمثـ ـــ ـــ ـــ ــــ تشـ

   .الصنفین

ـــرى   ـــ ـــ ـــوم یـــ ـــ ـــ ـــى العمـــ ـــ ـــ ـــادرة  أنعلـــ ـــ ـــ ـــة مغـــ ـــ ـــ ـــــررة لجنحـــ ـــ ــــات المقــــ ـــ ـــ ــیمعقوبــ ــــ ـــ ــوطني  اإلقلـــ ــ ــــ الــــ

ـــة ،  ـــ ـــ ــ ــــات مخفف ـــ ـــ ـــي عقوبـ ـــ ـــ ـــرعیة هــ ــــ ـــ ـــر شـ ـــ ـــ ــ ـــفة غی ـــ ــــ ــتة  إذبصـ ـــ ـــ ـــدة ســـ ـــ ـــ ـــبس لمــ ـــ ـــ ــــدى الحــ ـــ ـــ ال تتعـ

ــهر ـــ ــــ ـــ ــــدى أشـــ ـــ ـــ ـــ ــة ال تتعــ ـــ ـــ ــــ ــــة المالیـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي   60000، والغرامــ ـــ ـــ ـــ ــــن للقاضـ ـــ ـــ ــــ ــــا یمكـ ـــ ـــ ـــ  أندج ، كمــ

  .فقط  الغرامة أویكتفي بعقوبة الحبس 

                                                           

 الشلف، بوعلي بن حسیبة ، جامعةالشرعیة غیر الهجرة ظاهرة مكافحة إطار في الجزائر جهودأمنة،  بوزینة امحمدي) 1
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ـــالرجوع   ـــ ــــ ــه بــــ ــــ ـــ ـــ ــــك فانــ ـــ ـــ ـــع ذلــــ ـــ ـــ ـــ ـــىومــ ـــ ـــ ـــ ــاحبت  إلــ ـــ ـــ ـــ ــــي صـــ ـــ ـــ ــــة التــــ ـــ ـــ ـــات البرلمانیــــ ــــ ـــ المناقشــــ

ــانون  ــــ ـــ ـــ ـــدور القـ ـــ ـــ ـــ ـــد  01-09صـ ـــ ـــ ـــ ــــذه  أن، نجـ ـــ ـــ ــــدوى هـــ ـــ ـــ ـــدم جـــ ـــ ـــ ـــ ــرى عـ ـــ ــــ ـــ ــواب یـ ــ ـــ ــــ ـــــض النــ ـــ ـــ بعــ

ـــة  ـــ ـــ ـــالالعقوب ــــ ـــك أصـــ ـــ ــــذه  أن، ذلــــ ـــ ــــل هـــ ـــ ـــه بمثـــ ـــ ـــن تردعــــ ـــ ــــ ــه ل ـــ ـــــاطر بحیاتـــــ ـــ ـــــذي یخـ ـــ ــــاجر الــ ـــ المهـــ

ــــررة  ـــ ـــ ـــ ـــة المق ـــ ـــ ـــ ــت العقوبـ ــــ ـــ ـــ ـــه وان كانـ ـــ ـــ ـــ ـــــدد  انـ ـــ ـــ ــــذا الصــ ــــ ـــ ـــــرى هــ ـــ ـــ ــ ــیطة  ، وی ــ ـــ ـــ ــ ـــــات البسـ ـــ ـــ ــ العقوب

ـــادرة  ـــ ـــة مغــــ ـــ ــیملجریمـــ ــــ ـــ ــــام  اإلقل ـــ ــــردع العـــ ـــ ــــق الـــ ـــ ــبة لتحقیــ ـــ ـــ ـــر مناســ ـــ ـــرعیة غیــــ ـــ ـــر شـــ ــــ ــفة غیـــ ـــ ـــ بصــ

ـــــى  ـــ ـــي تبقــ ـــ ــــاص ، فهــــ ـــ ـــراءوالخـــ ـــ ـــ ـــابي  إجـ ـــ ـــ ــــرع عقـ ـــ ــتحدث المشـــ ــ ـــ ــــریعي ، اســـ ـــ ــراغ التشـــ ـــ ـــ ــــد فــ ــــ لســ

ــانون  ــــ ـــ ـــام بالقــ ـــ ـــ ــــع العــ ـــ ـــ ـــل للنفـ ـــ ـــ ـــة العمــ ـــ ــواد  01-09عقوبـــــ ـــ ـــ ـــب المـــ ـــ ـــ ــــررة بموجــ ـــ ـــ ــرر  5المقـ ـــ ــــ مكــ

  .ع.مكرر ق 5 إلى 1

ــــن اف ـــ ـــ ـــ ــــن المستحسـ ـــ ـــ ـــ ـــرع   أن مـ ـــ ـــ ــــ ـــعى المشـ ـــ ـــ ـــ ـــىیســ ـــ ـــ ـــ ــ ــــالبة  إل ـــ ـــ ـــ ـــة السـ ـــ ـــ ــــ ــــتبدال العقوبـ ـــ ـــ ـــ اسـ

ـــة  ـــ ــــا  إذا. للحریـــ ـــ ــــا لجــ ـــ ـــىمــ ـــ ــــا  إلـــ ـــ ـــــى . تقریرهــ ــام ، علــــ ـــ ــع العــــ ـــ ـــــل للنفــــ ــــة العمــــ ـــ ــون  أنبعقوبــ ـــ یكــــ

ـــث  ـــ ـــ ــــدان، بحیــ ـــ ـــ ــــخص المـ ـــ ـــ ــــع والشـ ـــ ـــ ـــى المجتمـ ـــ ـــ ــ ـــدة عل ـــ ـــ ــود بالفائــ ـــ ـــ ـــاالت تعـــ ـــ ـــ ــــي مجــ ـــ ـــ ـــل فـ ـــ ــــ العمـ

ـــها  ـــ ـــ ـــؤدي  غرضـ ـــ ـــ ـــتـ ـــ ـــ ــالحي هیليأألتـ ـــ ـــ ـــد  واإلصــ ـــ ـــ ــــدت، فقـ ـــ ـــد  أكـــ ـــ ـــ ــــد الحـ ـــ ــــن قواعـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ مجموعـ

ـــى ـــ ـــ ــنة  األدنــ ـــ ـــ ــــف ســـ ـــ ـــؤتمر جنیــــ ـــ ـــ ــیما مــ ـــ ـــ ـــة وال ســـ ـــ ــؤتمرات الدولیـــــ ـــ ـــ ـــه ال 1955والمـــ ـــ ـــ ــوز  انــ ـــ ـــ یجـــ

ـــة  ـــ ـــ ــــل عقوبـ ـــ ــار العمـــ ـــ ـــ ــافیةاعتبــ ـــ ـــ ـــوٕان،  إضــ ـــ ـــ ـــر  امـ ـــ ـــ ــــلوبیعتبـ ـــ ـــ أســـ ـــ ـــ ــة  المـ ـــ ـــ ــ ـــط ، لمعامل ـــ ـــ ذنب فقـ

  . 1حیث اعتبرها المشرع الجزائري عقوبة بدیلة
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   األوصافمسالة تعدد : المطلب الثاني 

ـــادرة  ـــ ـــ ـــرض مغـ ــــ ــــرائم لغـــ ــــ ــــدة جــ ـــ ــــاب عـــ ــــ ـــخص الرتكــ ـــ ـــ ــــح الشـ ـــ ــیمیطمـــ ــــ ـــ ــوطني ، اإلقلـ ـــ ـــ  إذالــ

ــق  ـــ ـــ ـــ ـــریتعل ـــ ـــ ــــا األمــ ـــ ـــ ـــادرة  أساسـ ـــ ـــ ـــورة مغــ ـــ ـــ ــیمبصــ ــــ ـــ ــ ــــائل  اإلقل ـــ ـــ ـــة بوسـ ـــ ـــ ــ ــــز الحدودی ـــ ـــ ــــر المراكـ ــــ عبـــ

ـــ ـــ ـــ ــادة  ةاحتیالیــــ ـــ ـــ ـــ ـــا المــ ـــ ـــ ـــ ــــائل بینتهـ ــــ ـــ ــث الوســ ـــ ـــ ـــ ــرر  175، حیــ ـــ ــــ ـــ ـــــي  1مكـ ـــ ـــ ــــرةفــ ـــ ــــ ـــ الفقــ ـــ ـــ ــــ  ىاألول

ـــــي  ـــ ــــي فــ ـــ ـــة ، هـــ ـــ ـــ ـــــز الحدودیـ ـــ ـــاز المراكــ ـــ ـــ ـــرعي الجتیـ ــــ ــــر الشـــ ـــ ـــــاجر غیـــ ـــ ــتعملها المهــ ـــ ـــ ـــي یســ ــــ والتـــ

ــــات  ـــ ـــین العقوبــ ـــ ــــن تقنـــ ـــ ــــواد مــ ــــ ــــا بمـ ـــ ــب علیــ ـــ ــــوص ومعاقــــ ـــ ــرائم منصــ ـــ ـــ ــكل جـ ـــ ـــ ــت تشـ ــــ ـــس الوقـــ ـــ نفـــ

ــادة  ـــ ـــ ـــ ـــه المـــ ـــ ـــ ـــ ـــب علیــ ــــ ـــ ـــ ــة تعاقـ ـــ ــــ ـــ ــ ـــال هوی ـــ ـــ ـــ ـــــن  247، فانتحــ ـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ـــ ـــى   20000بالغرامــ ـــ ـــ ـــ  إلــ

ــــاإ 100000 ـــ ـــ ــادة  مــ ـــ ـــ ـــ ــب المـ ـــ ـــ ـــ ــــزورة  فتعاقـ ـــ ـــ ــــائق المــ ـــ ـــ ـــتعمال الوثــ ـــ ــــ ـــــن  218اســ ـــ ـــ ــجن مـ ـــ ـــ ـــ بالسـ

ـــى 5 ـــ ـــ ـــ ـــتعمال  10 إلـــ ـــ ـــ ـــ ــى اســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنوات عل ــــ ـــ ـــ ـــة  األوراقسـ ـــ ـــ ـــ ــــزورة ،  أوالعمومیـــ ــــ ـــ ـــ ــمیة المـ ــ ـــ ــــ ـــ الرسـ

ــائق  ـــ ـــ ــ ـــتعمال الوث ـــ ـــ ـــى اسـ ـــ ـــ ـــب علـ ـــ ــةویعاقــــ ـــ ـــ ــــررة  اإلداریــ ـــ ـــ ــــات المق ـــ ـــ ـــزورة بالعقوب ـــ ـــ ـــهادات المـ ـــ والشــــ

ــواد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــي المــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن 228 ،227 ،223 ،222فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ.ق مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات كلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــذه العقوب ـــ ـــ ـــ ـــ ا ع ، هـــ

  .1مدة الحبس فیها ستة اشهرتفوق 

ــــذه  ـــ ـــ ـــي هـ ـــ ـــ ـــوالفــ ـــ ـــ ــادة  األحــ ـــ ـــ ـــي  المـــ ـــ ـــ ـــــاءت فــ ـــ ــــي جـــ ـــ ـــ ـــدة التـ ـــ ـــ ــــق القاعــ ـــ ـــ ـــین تطبیـ ـــ ـــ  32یتعــ

ـــــى   ع.ق ـــ ــ ــنص عل ـــ ـــ ــ ـــي ت ـــ ـــ ــــدة  أنوالتـ ـــ ــــل عـــ ـــ ـــ ــــذي یقب ـــ ـــ ـــد ال ــــ ـــل الواحـــ ــــ ــــف الفعـــ ـــ ــــافیوصـــ ــــ  أوصــ

ــا ،  ـــ ـــــن بینهــــ ــــد مــــ ـــ ــف اشــ ـــ ــــاالبالوصــــ ـــ ــــادر  فإعمــ ـــ ــــذي یغــ ـــ ـــخص الــ ـــ ــب الشـــ ـــ ــــدة یعاقــــ ـــ ـــذه القاعــ ـــ لهـــ

ــیم ــــ ـــ ـــ ــ ـــة  اإلقل ـــ ـــ ـــ ــ ــال هوی ـــ ـــ ـــ ــوطني بانتحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاءال ــــ ـــ ـــ ــــاز المر  أثن ـــ ــــ ـــة اجتیـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــة بالعقوب ـــ ـــ ــــ ــ ــــز الحدودی ـــ ـــ ـــ اكـ

ــادة  ـــ ـــ ـــــا بالمـــ ـــ ـــوص علیهـــ ـــ ـــ ــرر 175المنصــ ـــ ــــ ــــا،  1مكــ ـــ ـــ ــائق  إمـ ـــ ـــ ـــ ــتعمل وث ــ ــــ ـــن یســـ ـــ ـــ ــبة لمــ ـــ ـــ بالنســـ

ـــة  ـــ ـــ ــالمواد المبینــ ـــ ـــ ــا بـــ ـــ ــــ ــوص علیهــ ـــ ـــ ـــات المنصـــ ــــ ـــ ـــب بالعقوبـ ـــ ـــ ــــزورة  فیعاقــ ـــ ــالهمــــ ـــ ــــ ـــة  أعــ ـــ ـــ والمتعلقــ

  .باستعمال المزور 
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ــــاف  ـــ ـــىیضـــ ـــ ـــ ــــات  إلـ ـــ ـــ ــــلیةالعقوب ـــ ــــات  األصـــ ـــ ـــ ــــرىعقوب ـــ ــة أخـــ ـــ ـــ ــ ـــــن  إداری ـــ ـــلط  أن، یمكــ ـــ ـــ تسـ

ـــــى  ـــ ـــ ـــبعلــ ــــ ـــ ــق  األجانـــ ـــ ـــ ـــ ـــر، ویتعلــ ـــ ـــ ــوبتي  األمــــ ـــ ـــ ـــ ــــادبعقــ ــــ ـــ ــــرد  ةاإلبــ ـــ ـــ ـــــان الطـــ ـــ ـــ ــــرد ، وان كــ ـــ ـــ والطـــ

ـــدخول  ـــ ـــ ــالتي الــ ـــ ـــ ــق بحـــ ــــ ـــ ــةمتعلــ ـــ ـــ ـــرعي  واإلقامـــ ـــ ــــر الشـــــ ـــ ـــروج غیــــ ــــ ــیس الخــــ ـــ ــــ ــــرعیة ولــ ـــ ـــــر الشــــ ـــ غیـــ

ـــــن  ـــ ــیممـ ــــ ـــة  اإلقلـــ ـــ ـــوزیر الداخلیـــ ـــ ـــــن لـــ ـــ ـــه یمكـ ـــ ــررا  أن، فانـــ ـــ ــــدر قــــ ـــ ــــادیصــ ــــ ـــي بإبعـ ـــ ـــذي  األجنبـــ ـــ الـــ

ـــن ـــ ـــة  أدیـــ ـــ ــــي جنایـــ ـــ ــادة  أوفــ ـــ ــــي المــــ ـــ ــــادة فــ ـــ ـــي المــ ـــ ـــــاء فـــ ـــث جــــ ـــ ــة ، حیـــ ـــ ـــــن  13جنحــــ ــانون مــــ ــــ قـــ

ـــات الم ـــ ــــات العقوبـــــ ـــ ـــ ــمنة العقوبـ ــ ـــ ـــ ـــتضـ ـــ ـــ ـــــن  ةالتكمیلیــ ـــ ـــــع مـــ ـــ ـــى المنـــ ـــ ـــ ـــب علــ ـــ ـــ ــه یترتــ ـــ ــــ ــةانــ ـــ ـــ  اإلقامـــ

ـــه  ـــ ـــوم علیـــ ـــ ـــاد المحكـــ ـــ ــوطني اقتیـــ ـــ ـــراب الــــ ـــ ــــي التـــ ـــ ـــيفــ ـــ ـــى األجنبـــ ـــ ـــد  إلـــ ـــ ــــرة او عنـــ ـــ ـــدود مباشــ ـــ الحـــ

  .السجن  أوانقضاء عقوبة الحبس 

ـــدر  ـــ ـــ ـــ ـــم  أنونقــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــادالحكـ ــــ ـــ ـــ ــع   باإلبعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــون انف ـــ ـــ ـــ ـــ ــبس یكــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــة الحــ ـــ ـــ ـــ ــــم بعقوبــــ ـــ ـــ ـــ دون الحكـــ

ـــي ـــ ـــك  لألجنبـــ ـــ ــواء  ، ذلـــ ـــ ـــ ـــــد سـ ــــى حــــ ـــ ــة علــ ـــ ـــ ـــــن  أنوالدولـ ــــروج مــــ ـــ ـــود الخــ ـــ ــــخص یـــ ـــ ــیمالشــ ــــ  اإلقلـــ

ــــا ـــ ــــا،  أساسـ ـــ ـــــي  أمــ ــــالیف التقاضــــ ـــ ــها تكــ ـــ ـــت نفســــ ـــ ــــد حملـــ ـــ ـــون قـ ـــ ــه تكـــ ـــ ـــة فبحبســــ ـــ ــةالدولـــ ـــ  واإلقامــــ

ـــــن  ـــ ـــــان مـــ ـــ ـــة ، فكـــ ـــ ـــ ــة العقابیــ ـــ ــــ ــــل المؤسســ ـــ ـــ ـــنداخـ ـــ ــــ ــتفید  األحسـ ــ ـــ ــة تســــ ـــ ــــ ــة جزائیــ ـــ ـــ ــــم بغرامـــ ـــ ـــ الحكـ

  .1منها خزینة الدولة وتغطي مصاریف الترحیل 

                                                           

  .96- 95، ص المرجع السابق أمنة،  بوزینة امحمدي)  1
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ـــرض  ــــ ـــ ــــى فــ ـــ ـــ ــة علــ ـــ ــــ ــــدت الدولـــ ــــ ـــرعیة عمــــ ــــ ـــ ـــــر الشــ ـــ ـــ ـــرة الغیـ ــــ ـــ ــورة الهجــ ـــ ـــ ـــ ــــن خطـ ـــ ــــد مـــــ ــــ للحــــ

ــــذه  ـــ ـــــن هــــ ـــ ـــف مــ ـــ ـــ ــــات للتخفیــ ـــ ـــاهرةعقوبـــ ـــ ـــ ــا   الظــ ــــ ـــ ــــاظومعالجتهـ ـــ ـــــن  للحفــــ ـــ ــتقرار وامـــ ـــ ـــ ــــى اســـ ـــ ـــ عل

  .شعبها 

ــــذه   ـــ ـــ ـــة هــ ـــ ـــ ــــن مواجهـــ ـــ ـــ ــــد مــ ـــ ـــ ــــان البــ ـــ ــذلك كـــــ ـــ ـــ ـــ ـــاهرةلـ ـــ ـــ ــوطني  الظـــ ــ ــــ ـــ ــتوى  الـ ـــ ـــ ــــى المســــ ــــ علــــ

  : كاألتي، لذلك ستتم دراسة هذا الفصل والدولي 

  یةالوقائ اآللیات  :األولالمبحث 

  االجتماعیة واالقتصادیة اآللیات:  األولالمطلب 

  والقانونیة التنظیمیة اآللیاتالمطلب الثاني  

  التدابیر المختلفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة  :الثاني المبحث

  التدابیر ذات الطابع الوطني :األولالمطلب 

  التدابیر ذات الطابع الدولي  :المطلب الثاني
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  ةــــــــــالوقائی اتـــــــــــــــآلی :األولالمبحث 

ــــدة  ـــ ـــ ـــ ــــواء الوافـ ـــ ـــ ـــ ـــرعیة سـ ـــ ـــ ـــ ـــــر الشــ ـــ ـــ ـــرة الغیـــ ـــ ـــ ـــ ـــات الهجــ ـــ ـــ ـــ ــــن موجــ ـــ ـــ ـــ ـــة مـ ـــ ـــ ــ ــــاني الدولـــ ـــ ـــ ـــ  أوتعـ

  .الظاهرةلمحاربة هذه  جهودالخارجة منها القیام ب

    االجتماعیة واالقتصادیة اآللیات : األولالمطلب 

  التربیة والتعلیم : األولالفرع 

ـــة ظو  إن ـــ ـــ ـــ ــــرةیف ـــ ــــ ــمان  األسـ ـــ ـــ ـــ ـــو ضـ ـــ ـــ ـــنهـــ ـــ ــــ ــــا األمــ ـــ ـــ ـــة  ألفرادهــ ـــ ـــ ـــ ــــاوتربی ـــ ـــ ـــــن  أطفالهــ ـــ ـــ ، ومـ

ــؤالء  ـــ ــــ ــتعلم هـــ ــ ـــ ــــ ــــا یـ ـــ ــالخاللهـــــ ـــ ــــ ــــیتهم  األطفـــ ـــ ـــ ــون شخصــ ـــ ـــ ـــ ــــاعتهم ویكونـ ـــ ــــد جمـــــ ـــ ـــ ـــــادات وتقالیــ ـــ ـــ عـ

ـــد  ـــ ـــق تقلیـــ ـــ ــــن طریـــ ـــ ــــاءعــ ــــ ـــــن   األولیـ ـــ ـــتم مـ ـــ ــــرد یـــ ـــ ــه الفــ ــــ ـــ ـــرض ل ـــ ــــذي یتعـــ ـــ ــ ــافي ال ـــ ـــ ــــاء الثقـ ـــ ، والبنــ

ــــات  ـــ ـــ ـــب واهتمامــــ ـــ ـــ ـــ ــین مطالــ ـــ ــــ ـــ ـــة وبــ ــــ ـــ ـــه الخاصــــ ـــ ـــ ـــ ـــین دوافعــ ــــ ـــ ـــق بــــ ـــ ــــ ــــالل التوفیــــ ـــ ـــ ــــرینخــــ ــــ ـــ   ،اآلخـــ

ـــه  ـــ ــــع عالمـــ ـــ ـــدمج مــ ـــ ــــف ینـــ ـــــدریجیا كیـــــ ــتعلم تــــ ـــ ـــل یــــ ــــ ــــريفالطفــ ـــ ــال األســ ـــ ـــــن  وٕادخــــ ــــات عــــ ـــ المعطیــ

ـــالق ـــ ـــ ــة األخــ ـــ ـــ ــه ،والثقافـــ ـــ ـــ ـــ ــیش  فی ـــ ـــ ـــذي یعـــ ـــ ـــ ــ ــــع ال ـــ ـــ ـــیم المجتمـ ـــ ـــ ـــــاییر وقــ ـــ ـــى معـــ ــــ ـــ ــــرف علـ ـــ   ،والتعــــ

ــق  ـــ ـــ ــــرف وفــــ ـــ ـــل یتصـــــ ـــ ــــ ـــرفالطفــ ـــ ـــ ــــا األطـــ ـــ ـــ ـــل علیهــ ـــ ــــ ـــي یتحصــ ـــ ــــ ــة التــ ــــ ـــ ــها التربیـــ ـــ ـــ ـــي تفرضــــ ـــ ـــ   ،التـــ

ــیة، ـــ ـــ ـــه الشخصــــ ـــ ـــ ـــمن بنیتـــ ـــ ـــ ـــدخلها ضـــ ــــ ـــ ــــالي یــ ـــ ــكیل  1وبالتـــــ ـــ ـــ ــه وتشــــ ـــ ـــ ــوین عقلــــ ـــ ـــ ـــیابیتهوتكــــ ـــ ـــ    ،انســـ

ـــم  ـــ ـــ ــتقاللیة  أنورغـ ــــ ـــ ــــاد واالسـ ـــ ـــ ـــف بالحی ـــ ـــ ـــوین یوصـ ـــ ــذا التكــــ ـــ ـــ ـــع  إالهــ ـــ ـــ ــــي الواقـ ـــ ـــ ــــه ف ـــ ـــ ــادةان ــــ ـــ  إعـ

ــــاج ــــ ـــلن إنتــ ـــ ـــ ــود  امظـ ـــ ـــ ـــاعي الموجــ ـــ ـــ ـــة و   ،االجتمـ ـــ ـــ ـــدین تربیـ ـــ ـــ ــب الوالـ ـــ ـــ ــــن واجــ ـــ ـــائهممـــ ـــ ـــ ـــة  أبنـ ـــ ـــ تربیـ

ــــؤون  ـــ ـــــام بشــــ ـــ ـــم واالهتمـــ ـــ ـــ ــــن اجلهــ ـــ ـــ ــــحیة مـ ـــ ـــ ـــالحة ، والتضـ ـــ ـــ ـــمصــ ـــ ــــ ــــرك  أوالدهـ ــــ ـــدم تـــ ـــ ـــ  األوالدوعــ

ــــلیمة ،  ـــ ــیة ســـ ـــ ـــ ــــل شخصـ ــــ ـــب الطفـ ـــ ـــحیحة یكتســـ ـــ ــــن صـــ ـــ ــئة االبــ ـــ ـــ ـــت تنشـ ـــ ـــان كانـــ ـــ ـــ ـــیاع ، ف ــــ للضــ

ــــا ـــ ــئة أمـ ــ ـــ ــت التنشـ ـــ ـــ ــة كان ـــ ـــ ــــي حال ـــ ـــلی فـ ـــ ــــر ســ ـــ ـــــى غیـ ـــ ـــون عل ـــ ـــة یكــ ـــ ــ ـــذه الحال ـــ ــــي هــ ـــ ـــل فـ ـــ ــ مة فالطف

  .منحرفا األرجح
                                                           

 الحقوق مجلة ، 10-81 القانون ضوء أحكام على الشرعیین غیر المهاجرین لمكافحة القانونیة اآللیات یوسف، مسعودي) 1
 .352 ص الثاني، المجلد ، 25 العدد .- الجلفة، جامعة عن تصدر ،اإلنسانیة والعلوم
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ــــافة ـــ ـــ ـــ ـــى باإلضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل  إل ـــ ــ ــــ ـــــف الفشــ ـــ ـــ ـــ ـــة مواقـ ـــ ـــ ـــ ــــاطمواجهـــ ـــ ـــ ـــ ــــاط ، واإلحبــ ـــ ـــ ـــ ـــة   فاإلحبــ ـــ ــــ ـــ حالـــ

ــو ـــ ـــ ــه نحــ ـــ ـــ ـــــلوك الموجــ ـــ ـــة لســ ــــ ــــن إعاقـــ ـــ ـــة عـــ ـــ ـــ ـــارة الناجمـ ـــ ـــ ــــر سـ ـــ ـــ ـــة غی ـــ ـــ ـــین ،  انفعالیـ ـــ ـــ ــــدف معـ ـــ هـــ

ــــا ــــل مــــ ــــل كــــ ــــعور  ولكــــ ــــل شــــ ــو تقلیــــ ـــ ــــاك هـــ ــــانهنــــ ـــــن  اإلنســــ ــا ، ویمكـــ ـــ ـــأتي أنبهـــ ـــ ـــــن  یــ ـــك عـــ ذلـــــ

  :طریق 

ـــــن  -أ ـــ ـــ ــــانیمكـــ ـــ ــــ ـــف  أن لإلنســـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــن المواق ـــ ـــ ـــ ـــر مـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــي كثی ـــ ـــ ــــ ـــوع فـ ـــ ــــ ـــ ــــى الوقـ ــــ ـــ ــــاطیتحاشـــ ـــ ـــ ـــ  اإلحبـ

ــه ـــ ـــ ـــ ــط  وحریاتــ ـــ ـــ ـــ ـــع خطــ ــــ ـــ ــق وضـــ ـــ ـــ ـــ ــــن طریــ ـــ ـــ ــــل عـــ ـــ ـــ ــ ــه وعمـ ـــ ـــ ـــ ــمها لنفســ ـــ ـــ ـــي یرســـــ ـــ ـــ ـــ ـــرامج التـ ـــ ـــ ـــ ،والبـ

  .حسابات دقیقة لكل متغیرات واالحتماالت حتى ال یقع في عقبات

ــــرد  -ب ـــ ـــ ـــي للفـ ـــ ـــ ـــد  أنینبغــ ـــ ـــ ـــث یزیــ ـــ ـــ ـــه بحیــ ـــ ـــ ـــه ، وخبراتــ ـــ ـــ ــتعداداته ومواهبــ ــ ـــ ـــ ـــه واسـ ـــ ـــ ـــي قدراتــ ـــ ـــ ینمــ

ـــدالت  ـــ ـــ ـــ ــــن معـ ـــ ـــ ــهمـــ ـــ ـــ ـــ ــة كفاءتــ ـــ ـــ ـــ ـــة  اإلنتاجیــ ـــ ـــ ـــ ــةالفكریـ ـــ ـــ ـــ ـــه  واإلبداعیــ ـــ ـــ ـــ ــذلك علیـ ـــ ـــ ـــ ـــــن  أنوبــ ـــ ـــ یحســ

  .إحباطلكي ال یكون محل  األزمةتعلیم نفسه وتلفي التدریبات 

ــــرد  -ج ـــ ـــ ــــى الفـ ـــ ـــ ـــین علـ ـــ ـــ ــــتوى  أالیتعــ ـــ ــه ومســــ ـــ ـــ ــتوى طموحـــ ــ ـــ ــین مســــ ـــ ـــ ـــحیقة بـــ ـــ ـــ ـــوة ســ ـــ ـــ ـــق هــ ــــ ـــ یخلـ

 .1اقتداره

  االجتماعي األمن : الفرع الثاني

ـــــى        ـــ ـــ ــــي علــ ـــ ــــ ــــع العربــ ـــ ـــ ـــــام المجتمـــ ـــ ـــ ـــسلقیــ ـــ ـــ ـــ ــمن  أسـ ـــ ـــ ـــ ــــلیمة تضــ ـــ ـــ ــهســـ ـــ ـــ ـــ ــتقرار  ألبنائــ ـــ ـــ ـــ االســ

ـــي ـــ ـــ ـــادي والسیاســـ ـــ ـــ ـــالي االقتصـــ ـــ ـــ ـــي وبالتـــ ـــ ـــ ــاني والمعیشـــ ـــ ــــ ـــورة  ،2 النفســـ ـــ ـــ ــــا لصـــ ــــ ــذلك عرضــــ ـــ ـــ وكــــ

ـــراف  ـــ ـــة لالنحـــ ـــ ــــزاز نتیجـــ ـــ ــــن اهتــ ـــ ـــع مــ ـــ ــذا المجتمـــ ـــ ـــ ـــري هـ ـــ ـــ ـــا یعت ـــ ـــراممـــ ـــ ـــة  واإلجـــ ـــ ــــدا لدراســـ ـــ ــ تمهی

  .وسبل معالجتها والوقایة منها أسبابه

ـــــي       ـــ ــ ـــك ف ـــ ـــ ــــات  أنوال شـ ـــ ـــ ــامین المتطلب ــــ ـــ ــیةتـ ــ ـــ ـــرتبط  األساســـ ـــ ـــ ـــي مـ ـــ ـــ ــــع العربـ ـــ ــام المجتمـــ ـــ ـــ لقیــ

  .نمیة االجتماعیة واالقتصادیة بالت
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ـــــداف إن     ـــ ـــ ـــع  أهـــ ـــ ـــ ـــ ــا الواســ ـــ ـــ ـــ ـــة بمفهومهـــ ـــ ـــ ـــ ــــددة  أوالتنمیــ ـــ ــــ ــب متعـــ ـــ ـــ ـــ ـــر  إذ،  المركـــ ـــ ـــ ـــ ال تقتصــ

ـــــى  ـــ ـــ ــ ـــط عل ـــ ـــ ـــ ـــــداففقـ ـــ ـــ ـــداها  أهــ ـــ ـــ ـــ ــــل تتعـ ــــ ـــ ــ ـــــادیة  ، ب ـــ ـــ ـــىاالقتصــ ـــ ـــ ـــ ـــــداف إلـ ـــ ـــ ــــرى أهــ ـــ ـــ ـــر  أخـــ ـــ ـــ ـــ غیـ

ــس  ـــ ــــي نفــــ ــــددة فـــــ ـــ ــــات متعــ ـــ ـــى جبهــ ـــ ـــل علـــ ــــ ــــي العمــ ـــ ـــة یعنــ ــــ ـــق التنمیــ ــــ ــعي لتحقیــ ـــ ــــادیة والســــ ـــ اقتصــ

  :من بینها  أهدافالوقت لتحقیق 

ــــالل  -أ ـــ ــــن خــــ ـــ ــــر مـــ ـــ ــــى الفقــــ ـــ ـــ ـــاء عل ـــ ـــق القضــــ ـــ ـــ ــــن طریــ ـــ ـــریة عـــ ــــ ــــاة البشـــ ـــ ـــتوى الحیــــ ـــ ـــ ــــع مسـ ـــ ـــ رف

   .توفیر فرص العمل

ـــر  -ب ـــ ـــ ـــ ــــانتحری ـــ ــــ ــــالل  اإلنسـ ـــ ـــ ـــن خــ ـــ ــــ ـــة مــ ـــ ــــ ــتغالل والمهانــ ــ ـــ ـــ ــــن االســ ـــ ــــ ــــاحمـ ــــ ـــ ـــاالت  إفسـ ـــ ـــ المجـــ

ـــــي  ـــ ــاركة فـــ ــــ ـــ ــــات وللمشــ ـــ ـــ ــــة الحریـ ـــ ـــ ــــاذلممارسـ ــــ ـــرارات اتخـــ ـــ ـــ ـــــن  القــ ـــ ــه مـــ ــــ ـــ ــــع كلــ ـــ ـــ ــــر المجتمـ ـــ ـــ لتحریـ

ــتغال ـــ ـــ ــــات  لاســــ ـــ ـــ ــــرىالمجتمعــ ـــ ـــ ــــاد  األخــ ـــ ـــ ـــة اعتمــ ــــ ـــ ــادة درجــ ــــ ـــ ـــاد وزیـــ ـــ ـــ ـــر االقتصـــ ـــ ـــ ــه  ، وتحریـــ ـــ ـــ لــــ

  المجتمع على ذاته 

ــادة  -ج ـــ ـــ ــ ــــاجزی ــــ ــ ـــــى  إنت ـــ ــ ـــــدرة عل ـــ ــ ــــدمات ذات الق ـــ ــلع والخـــ ـــ ـــ ـــباعالســ ـــ ـــ ــــات  إشـ ـــ ــیةالحاجـــ ــ ـــ  األساســـ

  .1من الفقر والعوز والجهل والمرض اإلنسانیعني تحریر  للبشر  ، وهو ما
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 والتنظیمیةالقانونیة  اآللیات: المطلب الثاني

  .الهجرة غیر شرعیة ظاهرةودورها في معالجة  والتنظیمیةالجوانب القانونیة و   : األولفرع 

  آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في إطارها القـانوني  :أوال

ــــا ـــ ـــ ــــرعیة منهـــــ ـــ ـــ ـــ ــــر الشــ ـــ ــــ ـــــرة غیــــ ـــ ـــ ـــ ـــیص الهجـ ـــ ـــ ـــ ـــعت لتقلـــ ـــ ـــ ـــ ـــات وضـــ ـــ ـــ ـــ ـــدة آلیـــ ـــ ـــ ـــ ــاك عـــ ـــ ـــ ـــ : هنــــ

ـــــد،  ـــ ـــ ـــــار واحــ ـــ ـــ ـــي مســ ـــ ـــ ـــل فــــ ـــ ـــ ـــ ـــث تعمـ ـــ ـــ ـــ ــة، حیـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة واألمنی ـــ ـــ ـــ ــة، والتنظیمیـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــراءات القانونی ـــ ــــ اإلجـــ

ـــــن  ـــ ــا مــــ ــــ ـــ ـــب عنهـــ ـــ ـــ ــــا یترتـــ ـــ ـــ ـــرة ومــ ـــ ـــ ــع الهجـــ ـــ ـــ ــــدي لمنــــ ـــ ـــ ــــي التصــ ـــ ـــ ــحة هــ ــــ ـــ ـــة واضـــ ـــ ـــ ـــوم بمهمـــ ـــ ـــ وتقـــ

ـــافي  ـــ ـــ ـــ ـــي والثقـ ـــ ـــ ـــ ــادي والسیاسـ ـــ ـــ ــــ ـــــاعي واالقتصـ ـــ ـــ ــتوى االجتمــ ــ ـــ ـــ ـــى المســـ ـــ ـــ ـــ ــــارة علـ ـــ ـــ ــــات ضـــ ـــ ـــ ـــ مخلف

ـــع  ـــ ــة مــ ـــ ــاطاتها خاصـــ ــــ ــة نشــ ـــ ـــذ بدایـــ ـــ ــ ـــات من ــــ ــــذه اآللیـ ـــ ـــى هـ ـــ ــ ــــاب عل ـــ ـــــا یعـ ــــن مـــ ـــ ـــــي، لكـ واألخالقـــ

ــــدول  ـــ ــ ـــــن ال ـــ ــــل مـ ـــ ـــــري الهائــ ـــ ــــدفق البشـ ـــ ـــادة التــ ـــ ــبب زیـــ ـــ ـــ ـــة، بسـ ـــ ــى نتیجـــ ـــ ـــل إلــــ ــــ ــــم تصــ ـــ ــــدود لــ ـــ الحــ

ـــ ـــ ـــ ـــان التــ ـــ ـــ ـــــذلك كــ ـــ ـــة، لـــ ـــ ـــ ـــفیات العرقیــ ــــ ـــ ــــروب والتصـ ـــ ــــأة الحــــ ـــ ـــ ــــت وطـ ـــ ـــ ـــزال تحـ ـــ ــــ ــــت وال تـ ـــ ـــ ي عاشـ

  .شعار المستضعفین األمن مقابل الغذاء

ــــات  ـــ ـــ ـــ ــور ومنظمـ ــــ ـــ ـــ ــ ـــرعیین ودول العب ـــ ـــ ـــ ــــر الشــ ـــ ـــ ـــ ـــــاجرین غیـ ـــ ـــ ــــلة للمهـــ ـــ ـــ ـــ ـــة المرسـ ـــ ـــ ــــ إن الدولـ

ـــن ـــ ــــ ــــدفاع عــ ـــ ـــ ــ ــیم ال ــــ ـــ ـــ ــــدت اإلقل ـــ ـــ ــــارات  أكــ ـــ ـــ ـــف تیــ ـــ ــــ ــــن أن توقــ ـــ ــــ ـــدها ال یمكـ ـــ ـــ ــراءات وحـــ ـــ ـــ ـــ أن اإلجـ

ــــروعا ـــ ـــدّ  مشــــ ـــ ـــ ـــان، قــ ـــ ـــ ــوق اإلنســ ـــ ــــ ـــرةّ  حقــ ـــ ـــ ــّة الهجــ ـــ ــــ ــــدول الغنیــ ـــ ـــین الــــ ـــ ــــ ـــــدولي بـ ـــ ــــاون الـــ ـــ ـــ ت التعـ

ـــــن  ــــد مـــ ـــ ـــى الحـ ـــ ــ ـــاعد عل ـــ ـــي تســ ـــ ــة التــ ـــ ــــروعات التنمیـــ ـــ ــــم مشـ ـــب دعــــ ــــ ــا یتطلـ ـــ ــــرعیة، مـــ ـــ ـــــر الشـ غیـــ

  .1البطالة ومن ازدیادّ  معدالت الفقر

ـــول   ــــ ـــ ـــ ــــدیم الحلـ ـــ ــــ ـــ ـــي بتق ـــ ـــ ـــ ــ ــــاد األوروب ـــ ـــ ـــ ـــة دول اإلتحـ ـــ ـــ ــــ ـــة اللیبیـ ــــ ـــ ـــ ــت الحكومـ ـــ ـــ ــــ ــ ــــد طالب ـــ ـــ ـــ وقـ

ــــتثماریة  ـــ ـــ ـــ ـــاریع اســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة مشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرعیین، كإقامـ ـــ ـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ــــ ـــ ـــاجرین غیــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكلة المهـ ـــ ــــ ــ ــــ ــة لمشـ ـــ ــــ ـــ ـــ العملیـ

ـــغل ــــ ــــي للشـــ ـــ ـــام التونســـ ـــ ـــ ــاد العـ ــــ ـــ ــــدرك أن اإلتحـ ـــ ـــــا یـــ ـــ ــــدانهم، كمــ ـــ ـــ ـــي بل ـــ ـــ ـــوطینهم فـ ــــ النقابــــــــــة (لتـــ

ـــــــــــة ــوق  )العمالی ـــ ـــ ـــ ــــن حق ـــ ـــ ــــدفاع عـ ــــ ـــ ــیة لل ــــ ـــ ـــةّ  التونســ ــــ ـــ ــــانوالرابطـ ـــ ـــد  اإلنســــ ـــ ـــ ــــاقــ ـــ ـــ ـــــى  اجمعـ ـــ ـــ عل

                                                           

 الهجرة مكافحة في العربیة حول التجارب العلمیة الندوة ،الجزائر في السریة الهجرة حول دارسة الدهیمي، عمر األخضر) 1
 .15، ص2010، السعودیة ،األمنیةللعلوم  العربیة نایف جامعة الشرعیة، غیر
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ـــول  ــــ ـــ ــــض الحلـ ـــ ـــ ــةرفـ ـــ ـــ ـــة  األمنیـــ ـــ ـــ ـــاهرةلمحاربــ ـــ ـــ ـــــى  ظــ ـــ ــــرعیة وتبقـــ ـــ ـــ ــــر الشـ ـــ ـــ ــود غیـ ـــ ـــ ـــر جهـــ ـــ ـــ ــ الجزائ

ـــة،  ـــ ـــا بعقالنیـــــ ــــ ــــل معهــــ ـــ ـــ ـــي التعامـ ـــ ـــ ــمود فــ ـــ ـــ ـــــن الصـــ ـــ ــــوع مـــ ـــ ــــاهرة بنــــ ـــ ـــ ـــــل الظـ ـــ ــــن تقابـــ ـــ ـــ ـــــدها مـ ـــ وحـــ

ـــ ـــ ــــم تســــ ـــ ـــث لـــ ـــ ـــباب  مححیــــ ـــ ـــط ألســــ ـــ ــــعینیات فقــــ ـــ ـــرة التســـ ـــ ـــي فتــــ ـــ ــبابّ  فــــ ـــ ـــ ــرة الشــ ــــ ـــريّ لهجــــ ـــ الجزائــــ

  .بنسبة كبیرةأمنیة، ومع ذلك ال توجد الیوم نوایا الشبیبة إال المخاطرة 

  دور الدولة الجزائریة في مكافحة الظاهرة -أ

ـــدي  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أن تتصــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــم إمكانیاتهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــان حجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــا كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة مهمـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن ألي دولــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ال یمكــ

ــــتوى  ـــ ــــ ـــى المســ ــــ ـــ ـــ ــاون عل ــــ ـــ ـــ ــــن التعـ ـــ ـــ ـــد مـــ ـــ ـــ ـــ ــــل ال بـ ـــ ــ ــ ـــــریة، بــ ـــ ـــ ــــرة الســ ـــ ـــ ـــــاهرة الهجـــ ـــ ـــ ــ ـــدها لظــ ـــ ـــ ـــ لوحـــ

ــال  ـــ ـــ ـــي مجـــ ـــ ـــ ـــیق فــ ـــ ـــ ـــة التنســ ـــ ـــ ـــــدولي ، إن عملیــ ـــ ـــ ــــي والـ ـــ ـــ ــوي واإلقلیمــ ـــ ـــ ـــ ــــرة الجهـ ـــ ـــ ـــــدي للهجـ ـــ التصـــ

ـــك  ـــ ـــ ـــ ــة وذلـ ـــ ـــ ـــ ــة وفعالــ ـــ ــــ ـــفة إجمالیــــ ـــ ـــ ــــات بصــــ ـــ ـــ ـــ ــادل المعلومـ ـــ ـــ ــــ ــمل تبــ ـــ ــــ ـــ ـــرعیة، أن یشــ ـــ ـــ ـــ ــــر الشــ ــــ ـــ غیــ

  :  بالتعرف على

 ــــل ـــ ـــ ـــل والتســـــ ــــ ـــ ـــ ـــروج  ل التوغـ ـــ ـــ ــــ ــــدخول والخــ ـــ ـــ ـــ ــرات الـ ـــ ـــ ـــ ـــف ممــــ ـــ ـــ ـــ ــوطني وكشــ ـــ ـــ ـــ ــراب الــــ ــــ ـــ ـــ لتــ

  .المستعملة

 على الجماعات المختصة بالتهریب التعرف.  

 البحث والكشف عن الشركاء المحلیین واألجانب.  

  ـــهل ـــ ـــ ـــ ـــاعد وتسـ ـــ ـــ ـــ ـــورة تسـ ـــ ـــ ـــة ومتطــــ ـــ ـــ ـــ ــــائل حدیثـ ـــ ـــ ـــدود بوســـ ـــ ــــ ــــن الحـــ ـــ ـــ ـــالح أمـــ ـــ ـــ ـــــم مصــــ ـــ ـــ دعــ

  .1نالمهاجریالكشـف ومتابعـة وتقفي أثار 

  ـــاجرین ـــ ـــ ــــــ ــــع المهـ ــــ ـــ ـــاكن تجمـــــ ـــ ـــ ـــ ــــي أمــــ ــــ ـــ ــــائق فـــــ ـــ ـــ ــــــ ــــي الحق ـــ ـــ ـــات وتقضــــــ ــــ ـــ ــــع المعلومــــــ ـــ ــــ جمـــــ

ــاط التقا   .هم لكشف شبكات التهریبئونقـ

 ــتوى ال ــــ ـــ ـــ ــــى المســـ ـــ ـــ ـــ ــــات علــ ـــ ــــ ـــ ــع المعلومـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدود جمــ ـــ ــــ ــ ـــرطة الحــ ـــ ــــ ـــ ـــة شــ ـــ ــــ ـــ ــــزي مدیریــ ـــ ـــ ـــ مركــ

ــین مختلف مصالح األمن األخر ــیق بـ   .والتنسـ

  ـــول ــــ ـــ ـــى طــ ـــ ــــ ـــوانئ وعلــ ـــ ـــ ـــارات والمـــ ـــ ـــ ـــیط المطـــ ـــ ـــ ــــى محـــ ـــ ـــ ــــتمرة علــ ــــ ــــدوریات مســــ ـــ ـــ ـــــام بــ ـــ القیـــ
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  .الحـدود البریـة الستشعار أي حركة مشبوهة للمرور

 الدوریات المكثفة التي یقوم بها خفر السواحل بعرض البحر.  

  1ونظامیةمراقبة الدائمة والمستمرة للحدود بصفة مستمرة آلیة.  

  اإلجراءات القانونیة -ب

ــــدل  ـــ ــــائي المعــ ـــ ــ ـــانون الجن ـــ ـــ ـــــا للق ـــ ـــة طبقـ ـــ ـــرعیة جریمـــ ـــ ـــــر الشـــ ـــ ـــرة غیـ ـــ ـــبحت الهجـــ ـــ ــــد أصـــ ـــ فقــ

ــــوم   ـــ ـــ ـــ ــــل  2008أوت  31ی ـــ ـــ ــــذي یجعـــ ـــ ـــ ـــ ــة"وال ـــ ـــ ـــ ــ ــهر " الحراق ـــ ـــ ـــ ــتة أشــ ـــ ـــ ـــ ـــجن لســ ــــ ـــ ـــة للســـ ـــ ـــ ـــ عرضـ

  .كاملة

ــــا   ـــ ـــ ــت وفقـ ـــ ـــ ــبس المؤقـــ ـــ ـــ ــــن الحـــ ـــ ـــون رهــــ ـــ ـــ ــــذین یقبعــ ــــ ــة الـــ ــــ ـــ ــة الحراقــ ـــ ــــ ــتم  محاكمــ ـــ ـــ ـــث تـــ ـــ ـــ حیــ

ــادة  ـــ ـــ ـــ ــانون  175للمــ ــــ ـــ ـــ ــــن القـ ـــ ـــ ـــــي  10/90مـــ ـــ ـــ ــ ـــؤرخ ف ـــ ـــ ـــ ـــــي  08المـ ـــ ـــ ـــؤرخ فــ ـــ ـــ ـــ ــــري  25المـ ـــ ـــ ـــ فیف

ـــر  2009 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتمم لألمــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدل والمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــات  651/66المعــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــانون العقوبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمن قـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المتضـ

  .الجزائري

ــــزم  ـــ ــــر، ألـ ـــ ـــى آخـ ـــ ــــوم إلــ ـــ ـــــن یـ ـــــا مـــ ـــزداد تفاقمـــ ـــ ــــرعیة تــ ـــ ـــــر الشـ ــــرة غیـــ ــــاهرة الهجــــ ـــ ــون ظـ ـــ وكـــ

ــة ـــ ـــ ـــ ــون  الدول ـــ ـــ ـــى تكـــ ـــ ـــ ــ ــابقة حت ــــ ـــ ـــوانین الســ ـــ ـــ ــ ــــي الق ـــ ـــ ـــــر فـ ـــ ـــــادة النظـــ ـــ ـــى إعـــ ـــ ـــ ــ ـــرعل ــ ــــ ــ ـــــرامة  أكث ـــ صـــ

  .25/06/20082مؤرخ في  08/11وموضوعیة قانون 

ــیف  ـــ ـــ ـــ ــــا نضــ ــــ ـــ ــابقا، فإننــ ـــ ـــ ـــ ــــاه ســ ـــ ـــ ــــذي ذكرنـــ ــــ ـــ ــري الــ ـــ ــــ ــــریعي الجزائــــ ـــ ـــ ـــب التشـــ ـــ ــــ ـــا للجانـــ ـــ ـــ ووفقــــ

ــــا ـــ ـــ ــــ ـــي إلیهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــؤرخ فـ ـــ ــ ــــ ـــ ــترك المـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرار  وزاري مشــ ـــ ـــ ــــ ــق  17/06/1986قـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــمن تطبیـ ـــ ـــ ــــ ـــ المتضـ

ــــمّ   ـــ ـــ ـــوم رقـــ ـــ ـــ ـــ ــــراءات المرسـ ــــ ـــ ـــم  111/ 75إجــ ـــ ـــ ـــ ــانون رقـ ـــ ــــ ـــــذلك قــــ ـــ ـــ ـــــي  21/10وكــ ـــ ـــ ـــــؤرخ فــ ـــ ـــ المــ

  .األجانبالمتضمن شروط تشغیل العمال  11/07/1981

ــانون  و ــــ ـــ ـــــذا القــــ ـــ ـــ ــــي هــ ــــ ـــ ـــض فــ ــــ ـــ ــــري  أنالمالحـــ ـــ ـــ ــــاجر الســـ ـــ ـــ ـــرم المهـــ ـــ ـــ ـــ ــــم تجـ ـــ ـــ ـــر لـــ ـــ ــــ الجزائـــ

                                                           

  .16، ص  المرجع السابقالدهیمي،  عمر األخضر) 1
 وتنقلهم بها وٕاقامتهم الجزائر إلى األجانب دخول بشروط یتعلق 2008 یولیو 25 بتاریخ الصادر 11- 08 رقم القانون) 2

 .2008 یولیو 02 في الصادرة ، 36 العدد الرسمیة، الجریدة ،فیها
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ـــه  ـــ ـــ ــعت لـــ ـــ ـــ ــــا وضــــ ـــ ــــدر مـــــ ـــ ـــ ــراءاتبقــ ـــ ــــ ــــرائم  إجـــ ـــ ــب الجـــــ ـــ ــــ ـــن یرتكـــ ــــ ـــ ــــد مــ ـــ ـــ ـــة ضــ ـــ ـــ ـــة وعقابیـــ ـــ ـــ جزائیـــ

ــــا ـــ ـــ ـــه أ بأنواعهـ ـــ ـــ ــا نلمســ ـــ ـــ ــذا مـــ ـــ ـــ ــثال وهـــ ـــ ـــ ـــــالعلم مـــ ـــ ـــة بـــ ـــ ـــ ـــروط خاصــ ـــ ـــ ـــه شــ ـــ ـــ ـــیم فلــ ـــ ـــ ـــا المقــ ـــ ـــ ـــــي مــ ـــ فـــ

ــوم ــــ ـــ ـــ ـــ ــــي   01/ 09المرســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــؤرخ فـ ــ ــــ ـــ ـــ ـــم  25/02/2009المـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدل وتمــ ــــ ـــ ـــ ـــریعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم  األمـ ـــ ـــ ـــ ـــ رقــ

ـــــي  66/156 ـــ ـــ ـــ ـــؤرخ فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة  03/06/1966المـ ـــ ـــ ـــ ـــة وعقابیــــ ـــ ـــ ــــ ـــــراءات جزائیـــ ـــ ـــ ـــ ــمن إجــ ـــ ـــ ـــ ـــ المتضــ

ـــةّ   ـــ ـــ ـــ ـــة  المتعلقـ ـــ ـــ ـــ ــوانین واألنظمـ ـــ ــــ ـــ ـــــد القـ ـــ ـــ ــــة ضــ ـــ ـــ ـــالجرائم المرتكبـــ ـــ ـــ ـــق بــــ ـــ ـــ ـــب المتعلــــ ـــ ـــ ـــ ــــي الجانـ ـــ ـــ فـــ

ـــاجرین  ـــ ـــ ـــب المهــــ ـــ ـــ ـــ ــــخاص وتهریـ ـــ ـــ ـــــار باألشـــ ـــ ـــ ـــــوطني واالتجــ ـــ ـــ ــراب الــ ـــ ـــ ـــ ـــادرة التــ ـــ ـــ ـــ ــة بمغـ ــــ ـــ ـــ المتعلقـ

   .مكرر 103صا المادة خصو 

ـــــن  ـــ ـــــد مـ ـــ ـــي الحـ ـــ ـــ ـــــدودیتها ف ـــ ـــت محـ ـــ ـــــا أثبتـــ ـــ ـــوانین إال هـ ـــ ــــن القـــ ـــ ـــــانة مــ ـــ ـــذه الترسـ ـــ ــــم هـــ ـــ ورغــ

ــنة ــ ـــ ــــد ســــ ـــ ــــري الجدیــــ ـــ ــــانون البحــــ ـــ ـــــدور قــــ ـــ ــــر إن صـــ ـــ ــــاهرة  غیــــ ـــ ــواده  1998الظــــ ــــ ـــ ـــي مــ ـــ  544فـــــ

ـــــى  ـــ ـــن 594إلــــ ـــ ــــ ـــــى  857ومــ ـــ ـــاهرة   859إلــــ ـــ ـــ ـــا للظـــ ـــ ـــ ــا مـــ ـــ ــــ ـــدى نوعـــ ـــ ـــ ـــالج أو تصـــ ـــ ـــ ــــذي عـــ ـــ ـــ والــ

ــــا  ـــ ــــا مــ ــــ ـــة وردع نوعـ ـــ ـــ ــــر فعالی ـــ ــ ـــــان أكث ـــ ـــه كـ ـــ ـــ ـــم  أن إالكون ـــ ـــ ـــانون رق ـــ ـــ ـــــي  08/11الق ـــ ــؤرخ فـ ـــ ـــ المـ

ـــــن  28/08/2009 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدد مــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــب شــ ــ ــــ ـــ ــــ ــة األجانـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــول حركـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــروط   دخــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــق بشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المتعلــــ

ـــة  ـــ ـــ ــة العقابیـ ـــ ـــ ـــراءات الجزائیــ ـــ ـــ ـــــن اإلجـ ـــ ـــة مــ ـــ ـــ ــا بمجموعـ ـــ ـــ ــولهم وربطهــ ــــ ـــ ـــة ودخـ ـــ ـــ ــراءات اإلقامـ ـــ ـــ إجــ

ــادة ــــ ـــ ـــــن المـــ ـــ ـــو ح مــــ ــــ ـــ ــا هــ ــ ـــ ـــ ـــى 38كمــ ـــ ـــ ــروض  50إلـــ ـــ ــــ ـــــن المفـــ ـــ ـــذي مــــ ـــ ـــ ـــائج  أنوالـــ ـــ ـــ ـــي نتـــ ـــ ـــ یعطـــ

ـــــن  ـــ ـــد مــ ـــ ـــ ـــة للحـ ـــ ـــ ـــاهرةایجابیـ ـــ ـــ ــبك ظـ ـــ ـــ ـــرعیة والشــ ـــ ـــ ــــر الشـ ـــ ـــ ـــرة غی ـــ ـــ ـــخاصات الهجـ ـــ ـــ ــــذین  واألشـ ـــ الــــ

  .1یقفون وراءها 

  اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة إجراءات -ج

ــــام  ـــ ــــر عـــ ـــ ـــدة أواخـــ ـــ ــــم المتحــــ ـــ ــام لألمـــ ـــ ـــ ـــین العــ ـــ ـــ ـــــن األمـ ـــ ـــرار مــ ـــ ـــ ـــة بقـ ـــ ـــ ــــذه اللجنـ ـــ ـــأت هـــ ــــ أنشـــ

ــادات  2003 ـــ ــــ ـــ ــــدیم إرشـ ــــ ـــ ــــرة وتقــ ـــ ـــ ـــول الهجـــ ـــ ـــ ـــ ـــة حـ ـــ ـــ ـــات الدولیــــ ـــ ـــ ـــ ــــع المناقشـ ـــ ــــ ـــــل جمــ ـــ ـــ ـــن أجــ ـــ ـــ ـــ مـ

ـــد  ـــ ـــالم، وقــ ـــ ــاطق العــ ــــ ــة منــ ــــ ــــن كافــ ـــ ــــرة مـ ـــ ـــؤون الهجـ ـــ ـــي شــ ــــ ــــر فـ ـــ ــــرة خبیـ ـــ ــــات الهجـ ـــ ــأن سیاسـ ـــ بشـــ

   :وكلفت بعدة مهام منها 2004أعمالها عام  19بدأتً  وتضم هذه اللجنة 
                                                           

 جامعة ،الشرعیة غیر الهجرة حول الندوة العلمیة الجزائري، التشریع في الشرعیة غیر الهجرة مكافحة لیاتآ همیسي، رضا) 1
  .25، ص2018الرباط، األمنیة، للعلوم العربیة نایف
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ــــات  - ـــ ـــ ــــات والمنظمـ ـــ ـــین الحكومــــ ـــ ـــ ــــرة بــ ـــ ـــ ـــول الهجـ ـــ ـــ ـــــوار حــ ـــ ـــیم حـــ ـــ ــــ ـــل تنظـ ـــ ـــ ــــن اجــ ـــ ـــ ــعي مـ ـــ ـــ الســـ

ـــة و  ـــ ـــ ــــؤون الدولیـ ـــ ــة بشـــ ـــ ـــ ـــرى المهتمــ ـــ ـــ ـــراف األخـ ـــ ـــ ــــاص واألطـ ـــ ــــاع الخـــ ـــ ـــــدولي والقطـــ ـــ ــ ــــع ال ـــ المجتمـــ

   .الهجرة

ــین -  ـــ ـــ ـــ ــــروابط بـ ـــ ـــ ـــة والــ ـــ ـــ ــرة العالمیـــ ـــ ــــ ــة الهجـــ ــــ ـــ ـــاهج معالجـــ ـــ ـــ ـــي منـــ ـــ ـــ ــنقص فـــ ـــ ـــ ـــ ـــه الـ ــ ــــ ــــل أوجـــ ـــ تحلیـــــ

  .الهجرة والسیاسات المتعلقة بالقضایا العالمیة األخرى

ـــة  - ـــ ـــ ـــ ـــر اإلدارة الوطنیــــ ـــ ـــ ـــ ـــة تقریــــ ـــ ـــ ـــ ــــول كیفیــــ ـــ ـــ ــــ ـــدولي حــ ـــ ــــ ـــ ــــع الـــ ـــ ـــ ـــ ــیات للمجتمـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــدیم التوصــ ـــ ـــ ـــ تقــــ

ـــــن واإلقلیم ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرة والتقلیــ ـــ ـــ ــــد الهجـــ ـــ ـــ ـــ ــیم فوائـ ـــ ـــ ــــ ـــة، وتعظــ ـــ ـــ ـــ ــ ــرة الدولی ـــ ـــ ــــ ــة للهجــ ــــ ـــ ـــ ـــة والعالمیــ ـــ ـــ ـــ ــ ی

   .سلبیاتها المحتملة

ـــة  - ـــ ـــ ــة لمناقشــ ـــ ـــ ـــــات إقلیمیـــ ـــ ــــدة اجتماعـــ ـــ ـــ ـــیم عـ ـــ ـــ ـــا بتنظــ ــــ ـــ ــــرة عملهـ ــــ ــــالل فتـــ ـــ ـــ ـــة خـ ـــ ـــ ـــت اللجنــ ـــ ــــ قامـ

ــة ـــ ـــ ــ ـــرامج بحثی ـــ ـــ ـــیالت وبـ ـــ ـــ ـــل تحلـ ـــ ـــ ــت بعمـ ـــ ـــ ــــا قامــ ـــ ــــرة، كمـــ ـــ ــــوعات الهجـــ ـــ ـــارا  ،موضـــ ــــ ـــرح إطـــ ـــ ـــ واقتـ

ــــل  ـــ ــادئ للعمـــ ــــ ــتة مبــــ ــ ـــ ــــى ســـ ــــ ـــس علــ ـــ ـــ ــــدولي یؤسـ ـــ ـــــل الـــ ـــ ــامال للعمــ ـــ ـــ ـــیات شــ ـــ ـــ ــــن التوصـ ـــ ـــــدد مـــ ـــ وعــ

ــو  ـــ ـــ ـــه نحــ ـــ ـــ ـــي تتجـ ـــ ـــ ــــدولي التـ ـــ ـــ ـــل ال ـــ ــــوق العمــــ ـــ ـــي ســـ ـــ ـــ ــاجرین فـ ــــ ـــ ــول دور المهـ ـــ ــــ ـــة حـ ـــ ـــ ذات العالقـ

ـــرعیة ـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ـــ ــ ــــرة غی ــــ ـــ ــة والهجـ ـــ ـــ ـــ ــــرة والتنمیـ ـــ ـــ ـــة والهجــ ـــ ـــ ـــع  ،العولمـــ ـــ ـــ ـــي المجتمـــ ـــ ـــ ـــ ــاجرین ف ـــ ـــ ـــ والمهـ

  .1وحقوق اإلنسان الخاصة بالمهاجرین وتنظیم الهجرة

ـــاهرة  ـــ ـــ ــتفحلت ظـ ـــ ـــ ـــث اســ ـــ ـــ ــیة حیـ ـــ ـــ ــــار عكســ ـــ ـــ ـــة آث ـــ ـــ ــــراءات القانونیـ ــــ ــــذه اإلجــ ـــ ــــان لهـــ ـــ ــــرة وكـــ ـــ الهجــــ

ـــــن  ـــ ـــرعیة مـ ـــ ــــر الشـــ ـــ ــ ــــرة غی ـــ ـــحي الهجــ ـــ ــة لمرشـــ ــــ ـــ ـــــدول قبل ـــ ــك الـ ـــ ـــ ــبحت تلـ ــ ـــ ـــرعیة وأصــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ــ غی

ـــیا ـــ ـــ ــة ودول أسـ ـــ ـــ ــــطى والجنوبیــ ـــ ـــا الوســـ ـــ ـــ ــــل دول أمیركـ ـــ ـــالم مثـــ ـــ ـــ ـــاع العـ ـــ ـــ ـــف بقـ ـــ ـــ الصــــــــــین، (مختلـ

ــــا )الــــــــخ ..باكســــــــتان ـــ ــــا  ،ودول أفریقیـ ـــ ــــن أبرزهــ ـــ ـــان مـ ـــ ــــدة كــ ـــ ـــالیب جدیـ ـــ ــــرق وأســ ـــ ــــرت طـ ـــ ظهـ

ــــرحال ـــ ــ ــــرف ب ـــ ـــات یعــ ـــ ـــ ــــا ب ـــ ـــؤثرة فیمــ ـــ ــرق مـــ ـــ ـــــاهد غــــ ـــ ـــــن مشـ ـــ ـــالم مـ ـــ ـــهدها العـــ ـــ ــا شـــ ـــ ـــ ــــوارب مـ ـــ ت قــ

 .الموت 
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ـــخیص  ــــ ــى تشــــ ــــ ـــ ـــــد إلــ ـــ ـــل بعـــ ــــ ـــــم نصــــ ـــ ــــا لـــ ـــ ـــ ـــة بأننـ ـــ ــ ــــراءات الجزئیـــ ــــ ـــذه اإلجـــ ـــ ـــ ـــن هــ ـــ ــــم مـــــ ـــ نفهــــ

ــــرعیة   ـــ ــــر الشــ ـــ ــــار غیــ ـــ ـــباب انتشــ ـــ ــب ألســـ ـــ ـــل الجوانــــ ـــ ـــن كـــ ـــ ـــرعیة مـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ــــرة غیــ ـــ ــــاهرة  الهجــ ـــ ظــ

ــــات  ـــ ـــ ــــات المنظمــ ـــ ــــ ـــمن أولویـ ــــ ـــ ـــــن ضــ ـــ ـــ ـــــم تكـ ـــ ـــ ـــاهرة لـ ـــ ـــ ـــتم الظـــ ـــ ـــ ــرى مـــ ـــ ــــ ــب أخـــ ـــ ـــ ـــــاك جوانــــ ـــ ـــ أي هنـ

ـــــص الجا ـــ ـــ ــــا یخــ ـــ ـــ ــــا مـــ ـــ ـــ ـــع، منهـــ ـــ ـــ ـــ ــــاق واسـ ـــ ــــ ــــى نطــ ـــ ـــ ـــ ـــاهرة عل ـــ ـــ ـــ ـــة الظـ ـــ ـــ ـــ ــة بمكافحـ ـــ ــــ ـــ ـــب المهتمـ ـــ ـــ ـــ نـ

ـــــن  ـــ ــــم تكـــ ـــ ــــریم لــــ ـــ ـــة التجــــ ـــ ـــ ـــــدها سیاســ ـــ ـــة وحـــ ـــ ــــرض الوقایـــــ ـــ ـــة ال بغــــ ـــ ـــ ـــرض الحمایــ ـــ ـــ ـــاني بغــ ـــ ـــ اإلنســ

ـــة  ـــ ــــا سیاســ ـــ ــوح، ألن جانبهـ ـــ ــــل وضـــ ـــ ــــلها بكـ ـــ ــــرت فشـ ـــ ــــي أظهـ ـــ ـــى التـ ـــ ــ ــــن إل ـــ ـــم تكـ ـــ ــ ــــا ل ـــ ـــة مـ ـــ ــ معقول

  .تنمویة تعمل من داخل المنظومة التي تسعى إلى الحل المناسب 

  آلیات التشریع لمنع الهجرة غیر الشرعیة -د

ــــرعیة،  ـــ ــــر الشـــ ـــ ـــ ـــــرة غی ـــ ـــة الهجــ ـــ ـــ ـــــال مكافحـ ـــ ــــي مجــ ـــ ـــ ـــة ف ــــ ــــودا ملموســـ ــــ ــــر جهــ ـــ ــــذل مصـــ ـــ تبـــ

ـــــي  ـــ ـــود التـ ـــ ــــات والجهـــ ـــ ــ ـــریعیة واآللی ـــ ـــــات التشـــ ـــ ــــا اآللیـ ـــ ـــــن أهمهــ ـــ ــــات، مـ ــــ ــــدة آلیـ ـــ ـــالل عــ ـــ ـــن خـــ ـــ مـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــة والداخلیـــ ـــ ـــ ــــي الخارجیـــ ـــ ـــ ـــــل وزارتــ ـــ ـــ ــــاهرة مثـ ـــ ـــ ــــذه الظــ ـــ ـــ ــة بهــ ـــ ـــ ـــــوزارات المعنیــــ ـــ ـــ ـــا الـ ـــ ـــ ــوم بهـــ ـــ ـــ ـــ تقـ

ـــاجرین  ـــ ـــ ــتقبلة للمهـــ ــ ـــ ـــ ـــــدول المســ ـــ ـــ ـــض الـ ـــ ـــ ـــع بعـــ ـــ ـــ ـــاون مـــ ـــ ــ ــــائل التعــــ ـــ ـــ ــــذه الوســ ـــ ـــ ــــن هــ ـــ ـــ ــــا مــ ـــ ـــ وأیضــ

  .1 یطالیاإكالمصریین 

ــــریع   ــــ ــــث التشـ ـــ ــــن حیــ ـــ ــــاهرة مــ ـــ ــــن الظــ ـــ ـــد مــ ـــ ـــــا للحـــ ـــ ـــــن كافیـ ـــ ــــم یكـ ـــ ــ ــــاون ل ـــ ــذا التعــ ـــ ـــ ــــن هـ ـــ لكــ

ــــامل  ـــ ـــ ـــ ــــد والشــ ـــ ـــ ـــ ــــل ، الموحــ ـــ ـــ ـــ ـــث كــ ـــ ـــ ـــ ــــا بحیـــ ـــ ـــ ـــ ــب متطلباتهــ ــــ ـــ ـــ ـــرع  حســـ ـــ ـــ ـــ ــتقبلة تشـــ ـــ ـــ ــــ ـــة مســـ ـــ ــــ ـــ ــ دول

ـــدفق  ـــ ـــ ــــ ــــاص الت ــــ ـــ ــــي امتصـــ ـــ ـــ ـــ ــــلحتها ف ـــ ـــ ــــاجرینومصـــ ــــ ـــ ـــة ا للمهـــ ـــ ـــ ـــ ــة التنمیــ ـــ ــــ ـــ ــــاذ سیاسـ ـــ ــــ ــــا باتخـــ ــــ ـــ مــ

ــــذ الدو  ـــ ـــ ـــس تتخـــ ــــ ـــ ـــة، والعكـــ ـــ ـــ ـــ ـــة المؤقتـ ــــ ـــ ــــرد أو اإلقامـــ ـــ ـــ ــتدامة أو الطـــ ـــ ـــ ـــ ـــدرة أو المســ ـــ ــــ ـــة المصـــ ـــ ـــ ــــ ل

 .محطة العبور من دول شمال إفریقیا مثال سیاسة التجریم وسیاسة التغریم
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ـــ ـــ ـــ ــــ ــــدأت ذاتخــ ــــ ـــ ـــ ـــم  اإلدارة مبـ ـــ ـــ ـــ ـــة ودول  أنبحكـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــمال الغنی ــ ـــ ـــ ــــ ـــین دول الشـ ـــ ـــ ــــ ــ ــــاون ب ـــ ـــ ـــ التعــ

ــون  ـــ ـــ ـــ ــه تكــ ـــ ـــ ـــ ــــادیا، وعلیــ ـــ ـــ ـــافئتین اقتصـــ ـــ ـــ ـــر متكــــ ـــ ــــ ــوازنتین أو غیـــ ـــ ـــ ـــ ـــر متــ ـــ ــــ ــــرة غیـــ ــــ ـــ ــوب الفقیــ ـــ ـــ ـــ الجنــ

ــون  ـــ ـــ ـــ ــــا یكـ ـــ ـــ ـــد، بینمــ ـــ ـــ ــب واحـــ ــــ ـــ ـــ ــــن جان ـــ ــــ ـــة مـ ـــ ـــ ــــر ناجحـــ ـــ ــــ ــــذة غیـ ـــ ـــ ــــراءات المتخــ ـــ ــــ ــــدابیر واإلجـ ـــ ـــ ــ الت

  .الطرف الثاني عبئا على اآلخر

ـــ ـــ ـــ ــع الهجـ ـــ ـــ ـــة لقمــ ـــ ـــ ـــوص القانونیـ ـــ ـــ ــــاع النصـ ـــ ــة بإتبـــ ـــ ـــ ــــدول األوربیــ ـــ ــــف الـــ ـــ ـــم تكتـــ ـــ ـــ ــذلك لـ ـــ ـــ رة كــ

ــــریة ، و  ــــ ــــاإالسـ ـــ ـــــروع   مــ ـــ ــــذ مشــ ـــ ــــى تنفیــ ــــ ــبانیا إلـ ـــ ـــدت اســــ ـــ ــث عمـــ ـــ ـــ ــــا حیــ ـــ ـــك عملیــ ـــ ـــدت ذلـــ ـــ جســـ

ــیق  ــ ـــ ـــ ـــى مضـــ ــــ ـــ ـــة علـــ ـــ ـــ ـــ ـــة المطلـ ـــ ـــ ــواطئها الجنوبیــــ ـــ ـــ ـــ ـــة شــ ـــ ـــ ــــل لمراقبــــ ـــ ـــ ـــي متكامـــ ـــ ـــ ــــامج الكترونــــ ــــ ـــ برنــ

ــبانیة  ــ ـــ ـــة االســ ـــ ـــت الحكومـــ ـــ ـــد دأبـــ ـــ ـــرعیة، وقـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ــة غیــ ـــ ــــ ـــرة اإلفریقی ـــ ـــــن الهجـــ ــارق مــــ ـــ ـــل طــــ ـــ جبـــ

ـــــى  ـــ ـــول عل ــــ ــــل الحصـ ـــ ــــن اجـ ـــ ــــر ّ مـ ـــرة غیــــ ـــ ــــف الهجــ ـــ ــــرة أن وقـ ـــ ـــة كبیـ ـــ ــــاهمة مالیــ ـــ ــــل  مسـ ـــ ــــن قبـ ـــ مـ

ــبانیة  ــ ـــ ـــ ـــكلة اسـ ـــ ـــت مشـــــ ـــ ـــ ــبانیا لیســ ــ ـــ ــــر اســــ ـــ ـــرعیة عبــــ ـــ ــار الشـــــ ـــ ــــ ـــى اعتبــ ـــ ـــ ــــي، علــ ــــ ــاد األوربـــ ـــ ـــ االتحـــ

ـــــى  ـــ ــ ــــن عل ـــ ــكلة مـــ ـــ ــــ ـــــل المشـ ـــ ــــرى، وحــ ـــ ـــة األخـــ ـــ ـــ ــــدول األوربیـ ـــ ـــ ــــع ال ـــ ـــكلة جمیـــ ـــ ـــ ــــل مشـ ـــ ــة، بـــ ــــ ـــ محلیـ

ـــة  ـــ ـــ ـــة الموقعـ ـــ ـــ ــــدول األوربیـ ـــ ـــ ــع ال ـــ ـــ ــــى جمیــ ـــ ـــ ـــدة عل ـــ ـــ ــود بالفائـ ـــ ـــ ـــوف یعــ ـــ ـــ ــبانیة سـ ــ ـــ ــــواطئ االســـ ـــ الشـــ

  .1روبيو األعلى اتفاقیة حریة التنقل 

ـــــي  ـــ ـــ ــــاد األوربـ ـــ ـــ ــــل االتحــ ـــ ـــ ــ ــــن قب ـــ ـــ ـــدود مــ ـــ ـــ ــة إلدارة الحـــ ـــ ـــ ـــ ـــة األوربیـ ـــ ـــ ـــ ــئت الوكال ـــ ـــ ـــ ــــا أنشـ ـــ ــــ كمـ

ــــذه  ـــ ـــ ــاء هــ ـــ ـــ ـــ ــة بنـ ـــ ـــ ـــ ـــدود بدایـ ـــ ـــ ــة إلدارة  الحـــ ـــ ـــ ـــ ـــة األوربیـ ـــ ـــ ـــل الوكالـــ ـــ ــــ ــــن المراحــ ـــ ـــ ــــد مــ ــــ ـــ ـــــر العدیـ ـــ ـــ عبـ

ـــة  ـــ ـــالل اتفاقیــــ ـــ ــــن خــــ ـــ ــة مـــ ـــ ـــ ـــامي  دبــــــــــالنالوكالــ ـــ ــین عــــ ــــ ــة بــــ ــــ ــى والثانیــــ ــــ  2001و 2000األولــــ

ــــوء،  ـــ ــدان اللجـــ ـــ ـــ ــ ــــي می ـــ ـــ ــــراف ف ـــ ــین األطـــ ـــ ـــ ــ ـــؤولیة ب ـــ ـــ ـــام المسـ ـــ ـــ ـــرت اقتسـ ـــ ـــ ــــي أقـ ـــ ـــ ــنة والت ـــ ـــ ــي ســ ـــ ــــ وفـ

ـــص  2002 ـــ ـــ ـــــرة وخلـ ـــ ــود الهجــ ـــ ـــ ــ ــترك لوف ـــ ـــ ــییر المشــ ــ ـــ ــروع التســـ ـــ ــــ ــي مشـ ــــ ـــ ـــس األوربـ ـــ ـــ ـــر المجلـ ـــ أقــــ

ـــة  ـــ ـــ ـــدة خمســـ ـــ ـــ ــة لمــ ــــ ـــ ـــة األوربیـــ ـــ ـــ ـــأطیر السیاســ ـــ ـــ ـــه تــ ـــ ـــ ـــن خاللـــ ـــ ــــ ـــم مـ ـــ ـــ ـــامج تــ ـــ ـــ ــــاد برنـــ ـــ ـــ ــى اعتمـ ــــ ـــ إلــ

                                                           

 كلیة ماجیستر، مذكرة ،2010-1995مغاربیة األورو العالقات إطار في الشرعیة غیر للهجرة األمني البعد فایزة، ختو) 1
 .78ص  ، 2010 .الجزائر ، جامعة السیاسیة، العلوم
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ــنوات،  ـــ ـــ ـــمســـ ـــ ــــ ـــه تـ ـــ ـــ ــــذي ذاتــ ــــ ـــ ـــاي ال ـــ ـــ ـــامّ  الهــ ــــ ـــ ــــي العـ ـــ ـــ ـــز  وفـ ـــ ـــ ـــاء مراكــ ـــ ـــ ــول إنشــ ـــ ـــ ــــاوض حـــ ــــ ـــ التف

ـــــول ـــ ـــاق حــ ـــ ــــ ــیاغة أول اتف ــ ـــ ــــى صـــ ــــ ــ ـــى إل ـــ ـــ ــــا وأفضـ ـــ ـــ ــــارج أورب ــــ ــــدین خــ ــــ ـــاجرین المبعــ ـــ ـــك  المهــــ ـــ ـــ ذلـ

ــــا ـــ ـــ ــــع لیبیــ ـــ ـــ ـــم . مــ ـــ ـــ ـــه رقـــ ـــ ـــ ـــي تنظیمـــ ـــ ـــ ـــس األوربـــ ـــ ـــ ـــــدر المجلـــ ـــ ــنة أصــــ ـــ ـــ ـــي ذات الســــ ـــ ـــ - 2004وفـــ

ــــذه  2007 ـــ ـــ ــــر هـ ـــ ـــ ــــع مقـ ـــ ـــ ـــي ویقـ ـــ ـــ ــــدود والتــ ــــ ــة إلدارة الحـــ ـــ ــــ ـــة األوربیــ ـــ ـــ ــــاء الوكالــ ـــ ـــ ــمن إنشـ ـــ ـــ تتضـــ

ـــــي  ــة فـــ ـــ ــــــــاالوكالـــ ــتالك  فیروســــــــفي ببولونی ـــ ــــا امـــ ـــ ـــخرت لهـ ـــ ــــي ســ ـــ ــــائل التـ ـــ ــین الوسـ ـــ ـــــن بـــ ، ومـــ

ــغیرة، وما ـــ ـــ ـــائرة صــ ـــ ــــرون طـــ ـــ ــان وعشـــ ـــ ـــ ـــة ، واثنــ ــــ ــــائرة مروحیــ ـــ ـــرون طـــ ــــ ــتة وعشـــ ــ ـــ ـــة ســ ـــ ــة وثالثــــ ـــ ئـــــ

ــــدات  ـــ ــــزة بمعـــ ــــ ـــــاحنة مجهــ ـــ ــــبعون شــ ـــ ــتة وســـ ـــ ـــ ـــة وســ ـــ ـــ ـــى أربعمائـ ـــ ــــ ــــافة إل ـــ ـــــاخرة، باإلضـــ ـــ ــــر بــ ـــ عشـــ

ــــزة  ـــ ـــ ـــة وأجهــــ ـــ ـــ ـــ ـــامیرات الحراریــ ـــ ـــ ـــ ــة والكــ ــــ ـــ ـــ ــالرادارات المتحركــ ـــ ـــ ـــ ـــــریة، كـــ ـــ ـــ ــرة الســـ ــــ ـــ ـــ ــــة الهجــ ـــ ـــ لمكافحــــ

  .1ترصد دقات القلب 

ـــــن  ـــ ـــود دول مـ ـــ ـــاثف جهـــ ـــ ـــد تكـــ ـــ ـــین نجـــ ــــ ـــة حــ ـــ ــــر غرابـــ ـــ ــزداد األمــ ـــ ـــ ــول، یـ ـــ ـــر نقــــ ــــ ـــي األخیــ ـــ فـــ

ـــ ـــ ــــى المهـــ ـــ ــ ــة عل ـــ ـــــدید الرقابــــ ـــ ـــع تشـ ـــ ــفتین مـــ ــ ـــ ـــــى الضــ ـــ ـــاهرة علـ ـــ ـــو الظـــ ــــ ــ ـــم تطف ـــ ـــ ـــــریین ث ـــ اجرین السـ

ــــدابیر  ـــ ـــ ـــ ـــــات والت ـــ ـــ ــ ـــة اآللی ـــ ـــ ـــ ــالمّ  متحدیـ ـــ ـــ ـــ ــــائل اإلعــ ـــ ـــ ــفحات وســـ ــــ ـــ ـــ ـــي صـ ـــ ـــ ـــ ــــر فـ ـــ ـــ ـــطح لتظهـــ ـــ ــــ الســـ

ــــدة  ـــ ــــرى زادت حــــ ـــ ــرائم أخــــ ـــ ـــ ــــع جـــ ـــ ــــداخلها مــــ ـــ ـــة تــــ ـــ ـــ ــــرة  ،خاصــ ــــ ـــــدي للهجـــ ـــ ــــي التصـــ ـــ ــــذة فــــ ـــ المتخــــ

ــــل  ـــ ـــ ـــن كـــ ـــ ـــ ــــدول مــــ ـــ ــــ ــ ـــــان ال ـــ ـــ ــ ــــر كی ـــ ـــ ــر، ینخـــ ـــ ــــ ـــ ــــوال العصـ ـــ ـــ ـــ ـــارت إیب ـــ ــــ ـــرعیة صـــ ــــ ـــ ـــارها  الشـــ ـــ ـــ ـــ انتشـ

  .الجوانب

ـــت    ـــ ـــ ــــرة دفعـــ ـــ ـــ ـــــدفقات الهجــ ـــ ــــى تــــ ـــ ـــ ــیطرة علــ ــ ـــ ـــ ـــین الســ ـــ ـــ ــــى تحســـ ـــ ـــ ـــــر إلــ ـــ ـــة الجزائــــ ـــ ـــ إن حاجـــ

ـــــى  ـــ ــ ـــا إل ـــ ـــ ـــراءبهـ ـــ ـــ ـــــم   إجـ ـــ ــانون رقــ ــــ ـــ ـــب القـ ـــ ـــ ــــك بموجـ ـــ ـــــریعاتها وذلـــ ـــ ــــى تشــ ــــ ــ ـــــرات عل ـــ  08/11تغیــ

ـــول  ــــ ـــ ـــروط دخـ ـــ ــــ ــــاص بشـ ــــ ــةالخـــ ـــ ـــ ــــل   وٕاقامـــ ـــ ـــ ـــبوتنقـ ــــ ـــ ــعى  األجانـ ـــ ـــ ـــث یســـ ـــ ـــ ـــبالد  ، حیــ ـــ ـــ ــ ــــي ال ـــ ـــ فـ

ــواطنین  ـــ ـــ ـــــع  المـ ـــ ــــل مـ ـــ ــــرق التعامــ ـــ ـــیح طــ ـــ ـــر توضـــ ـــ ـــ ـــة الجزائ ــــ ـــة حاجــ ــــ ـــى تلبیــ ـــ ـــ ـــانون إل ـــ ـــــذا القـــ ـــ هـ

ـــباألج ــــ ـــــدفق،  انــ ـــ ــــذا التـ ــــ ــــد لهـ ـــ ـــع حــ ـــ ــــي وضـــ ـــ ــا فــ ـــ ـــ ـــق رغبتهـ ـــ ــمم وفـــ ـــ ـــ ـــانوني مصـ ـــ ـــــار قـــ ـــ ـــي إطـ ــــ فــ

ـــكل  ـــ ـــیع بشــ ـــ ــــالل التوســ ـــ ـــن خـ ــــ ـــك مـ ـــ ـــعود، وذلــ ــــ ــــي الصـ ـــ ــنویة فـ ـــ ـــــراته الســـ ــــل مؤشـــ ـــ ــــذي تواصـ ـــ والـ
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ـــع  ـــ ـــ ـــة وضــ ـــ ـــ ـــة بمراقبــ ـــ ـــ ــــلطة المعنیــ ـــ ـــ ــــالحیات السـ ـــ ـــ ــــن صـ ـــ ـــ ـــر مـ ـــ ـــ ـــبكبیــ ــــ ــــدة األجانــــ ـــ ـــ ــــد مـ ـــ ـــ ، وتحدیـ

ــــا ـــ ــموح بهــ ـــ ـــ ــور المسـ ـــ ـــ ــیرة العبـ ـــ ـــ ــتم . تأشـ ـــ ـــ ـــارمة یــ ـــ ــة صـــ ـــ ــــ ـــراءات ردعی ـــ ــــدیم إجـــ ــــ ــــى تقـ ـــ ـــافة إلـــ ـــ إضـــ

ــــا تطب ـــ ـــ ــــانون، منهـ ـــ ـــــذا القــــ ـــ ــــص هـــ ـــ ـــ ـــــي نـ ـــ ــــذكورة فـــ ـــ ـــ ـــــروط المـ ـــ ـــة الشـــ ــــ ـــ ـــــال مخالفـ ـــ ـــي حـــ ـــ ـــ ـــا فــ ـــ ـــ یقهــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــ ـــة والمتمثل ـــ ـــ ـــ ـــات الجنائیــ ــــ ـــ ـــ ـــذلك العقوبـ ـــ ــــ ـــ ـــــا كـ ـــ ـــ ـــدود، ومنهـــ ـــ ـــ ـــ ــــى الحــ ـــ ـــ ـــ ــــرد إلـ ـــ ـــ ـــ ــــل والطـ ـــ ـــ ـــ الترحیـ

 .السجن والغرامة المالیةب

ـــــي  ـــ ـــ ـــوالت التــ ـــ ـــ ـــب التحــــ ـــ ـــ ــي تواكـــ ـــ ــــ ـــریعیة التــــ ـــ ـــ ــــدیالت التشــــ ـــ ـــ ـــلة التعــ ـــ ــــ ـــار سلســـ ـــ ـــ ــــي إطــــ ـــ ـــ وفــ

ــال ال ـــ ـــ ـــ ـــــاهرة انتق ـــ ـــــر لظـــ ـــ ــــرواج الكبیـــ ــــ ـــ ـــالم، وال ـــ ــــ ــهدها العـ ـــ ـــ ــبابیشـــ ـــ ـــ ـــالجزا شـــ ـــ ـــ ــ ــــا ئ ـــ ـــ ـــى أوربـ ـــ ـــ ــ ري إل

ـــب  ـــ ـــ ــــات حسـ ـــ ــانون العقوبـــ ـــ ـــ ــــي قــ ـــ ــري  فـــ ـــ ــــ ـــرع الجزائـ ــــ ــتحدث المشـــ ــ ـــ ـــة، اســـ ـــ ـــ ـــر قانونیـ ـــ ـــ ــفة غیـ ــــ ـــ بصـ

ــادة  ـــ ـــ ــرر  175مـــ ـــ ــــ ــهرین   1مكــ ـــ ــــ ــــن شــ ـــ ـــــالحبس مــــ ـــ ـــب بـــ ـــ ـــ ـــىیعاقــ ـــ ـــ ــتة  إلــ ـــ ـــ ــهرســـ ـــ ــــ ـــة  أشــ ـــ ـــ وبغرامــ

ــــري  ـــ ــــل جزائــ ـــ ـــة كــ ـــ ـــي أومالیـــ ـــ ــیغادر  أجنبـــ ـــ ــیمســــ ــــ ــــاء  اإلقلـــ ـــ ـــرعیة أثنــ ــــ ــــر شــ ـــ ـــفة غیــ ـــ ــوطني بصـــ ــ الـــــ

ـــة  ـــ ـــه هویــــ ـــ ـــك بانتحالــــ ـــ ـــة، وذلــــ ـــ ـــة أو الجویــــ ـــ ـــة أو البحریــــ ـــ ــــدود البریــــ ـــ ـــز الحـــ ــــ ـــــد مراكـــ ـــ ـــازه أحــ ــــ اجتیـــ

ــــدیم  ـــ ـــ ـــ ـــن تق ـــ ـــ ـــتملص مــــ ـــ ـــ ـــ ــرى للـ ـــ ـــ ــــ ـــة أخـ ـــ ـــ ـــیلة احتیالیــــ ـــ ـــ ـــ ــــزورة أو أي وسـ ــــ ـــ ـــائق مــ ـــ ـــ ـــ ـــتعماله وثـ ـــ ــــ باســـ

ــمیة  ــ ـــ ــــائق الرســـــ ـــ ـــ ـــالوثــ ـــ ـــ ــــام  ةالالزمـــ ـــ ـــ ــــن القیــ ـــ ـــ ــــاإلجراءات أو مــ ـــ ـــ ـــوانین و بــ ـــ ـــ ـــا القـــ ـــ ـــ ــــي توجبهـــ ـــ  التـــــ

ــةظاألن ـــ ـــ ـــاریة ال مـــ ـــ ـــ ـــــولالســ ـــ ــــادر . 1مفعـــ ـــ ـــ ـــخص یغـ ـــ ـــ ـــل شــ ـــ ـــ ــــى كــ ـــ ــــ ـــة عل ــــ ـــ ــــس العقوبـ ـــ ـــ ــق نفـ ـــ ــــ وتطبــ

  .الوطني عبر منافذ أو أماكن غیر مراكز الحدود اإلقلیم

   تنظیميآلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في إطار ثانیا  

ـــة  ـــ ـــ ــــل للمراقبــــ ـــ ـــ ـــط عمـــ ـــ ـــ ـــل مخطــــ ــــ ـــ ــي تفعیـــ ــــ ـــ ـــة  فــــ ـــ ـــ ـــة الجزائریــــ ـــ ـــ ــــرعت الدولــــ ـــ ـــ ــــاذشـــ ــــ ـــ ، واإلنقــ

ـــدي  ـــ ــــ ـــــن التصـ ـــ ـــطتها یمكـــ ــــ ـــ ـــي بواسـ ـــ ـــ ـــائل التــ ـــ ــــ ـــــدات والوسـ ـــ ـــل المعـــ ـــ ـــ ــــخیر كــ ـــ ـــ ـــرر تسـ ـــ ـــ ـــث تقــ ـــ ـــ حیــ

ــــدات  ـــ ــــدد الوحــ ـــ ــاعفة عـــ ـــ ـــ ــــل مضــ ـــ ـــاهرة مثـــ ـــ ـــذه الظــــ ـــ ــةلهـــ ـــ ـــ ـــــح األمنیــ ـــ ــــدوریات ومســ ـــ ـــــف الـــ ـــ ، وتكثیــ

ـــــتطالع  ـــ ـــ ــــات االســ ـــ ـــ ـــي عملیــ ـــ ـــ ــــات فــــ ـــ ـــ ـــائرات والمروحیــ ـــ ـــ ـــتخدام الطــــ ـــ ـــ ــــاحلي، واســـ ـــ ـــ ـــــریط الســـ ـــ ـــ الشـ

                                                           

،  2018ادرار ،  -دراریة أحمد جامعة ، الجزائر في الشرعیة غیر الهجرة لمكافحة القانونیة اآللیاتهاشم ،  علي یوسفات) 1
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ــــاء ــــ ـــ ـــد  وٕانشــ ـــ ـــ ـــ ــــدف تحدیـ ــــ ـــ ـــــا بهــ ـــ ـــ ـــة بهــ ـــ ـــ ـــ ــة خاصـ ـــ ــــ ـــ ــــد جویـ ـــ ــ ــــاكنقواعــــ ـــ ـــ ـــر  أمـــ ـــ ـــ ـــ ــاجرین غیـ ـــ ـــ ــــ المهـ

ـــر  ـــ ـــ ـــتخدامعیین الشـــ ـــ ـــ ــة  واســـ ـــ ـــ ـــ ـــة  األنظمـ ـــ ـــ ـــ ــــل المراقب ـــ ـــ ــ ـــورة مث ـــ ـــ ـــة المتطـــ ـــ ـــ ـــ ـــالمعلوماتی ـــ ـــ ـــ  ةااللكترونی

ـــــدودي  ـــ ـــ ـــریط الحــ ـــ ـــ ــول الشــــ ـــ ـــ ـــى طـــــ ــــ ـــ ـــــامیرات علـــ ـــ ـــ ـــلة بالكــ ـــ ـــ ــــدود  ،المتصــــ ـــ ــــ ــول الحــ ـــ ـــ ـــ ــــرا لطــ ـــ ـــ ونظـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــر مهمـ ــــ ـــ ـــ ـــت الجزائ ـــ ـــ ـــ ــــد أوكلـ ــــ ـــ ــة، فقــ ــــ ـــ ـــ ــــاحة الجغرافیـ ـــ ـــ ـــــاعة المســـ ـــ ـــ ـــة وشســ ـــ ـــ ـــ ـــة والبحریـ ـــ ـــ ــــ البری

  :أهمها نیةأمعدة وحدات  إلىالعبور منها والیها  وتنظیممراقبتها وحمایتها 

ـــــى : حــــــــراس الحــــــــدود  -1 ــهر علـــ ـــ ــث تســـ ـــ ــوطني حیـــ ـــ ــــدرك الـــ ــواء الــــ ـــ ـــت لـــ ـــ ــــل تحــ ــة تعمــــ ــــ فرقــ

ــمن  ـــ ــة وتضــــ ـــ ـــــاط الحدودیــــ ـــ ــــع النق ـــ ـــي جمیــ ــــ ــــدة فــ ـــ ـــي متواجـ ـــ ــــدود فهـــ ـــ ــة الحــ ــــ ــــي مراقبــ ـــ ـــة فــ ــــ المداومـ

ـــة  ـــ ـــ ـــة الدائمـــ ـــ ـــ ــــلالحراســـ ـــ ــــ ـــة  بفضـ ـــ ـــ ــــدات راجلـــ ـــ ـــ ــود وحــ ـــ ـــ ـــ ــــرىوجـ ـــ ـــ ـــع  وأخــ ـــ ـــ ــة لجمیـــ ـــ ـــ ــــواعمتنقلــــ ـــ ـــ  أنــ

ــــذا  ـــ ــــي هـــ ـــ ــرائم  وفـــ ــــ ـــ ــــارالجـ ـــ ـــة  اإلطـــ ـــ ـــ ــام دفاعیـ ـــ ـــ ــة بمهــ ـــ ـــ ـــدود مكلفــ ـــ ـــ ـــرس الحـ ـــ ـــ ـــدات حـ ـــ ـــ ــإن وحـ ـــ ــــ فـ

   :1 عملیاتیة لها ارتباط وثیق لمحاربة الهجرة غیر الشرعیة  منها مایلي

  ـــــى ـــ ــاعد علــ ـــ ـــي تســـــ ـــ ــــدعم التــــ ـــ ــبكات الـــ ـــ ـــ ــا وشــ ـــ ـــ ـــة خالیــ ـــ ــواءمكافحــــ ـــ ـــ ـــب إیــ ــــ ــــذین  األجانـــ ـــ الـــ

  .في حالة غیر شرعیة 

  ــــل ـــ ـــ ــا تتكفـ ـــ ـــ ـــبكمـــ ــــ ـــ ــوم  باألجانـ ـــ ـــ ـــ ــــاإلجراءاتوتق ـــ ــــ ــرار  ب ــــ ـــ ــ ـــدور ق ـــ ـــ ــــرد صــ ـــ ـــ ــادهمبمجـ ـــ ـــ  إبعـــ

ـــك  ـــ ـــ ـــ ــیبوذلـ ـــ ـــ ــــ ــــرطة  قالتنسـ ـــ ـــ ـــالح الشـــ ـــ ـــ ـــ ــــع مصـ ـــ ـــ ــــرىمـــ ـــ ــ ـــــى  األخــــ ـــ ـــ ــ ــالتعرف عل ـــ ـــ ـــ ــ ـــوم ب ـــ ـــ ـــ ــــا تقـ ـــ ـــ كمـــ

  .المتواطئین مع المهاجرین غیر الشرعیین 

  ـــة ـــ ـــ ــــف ومتابعــــ ـــ ـــ ـــث وتوقیـــ ــــ ـــ ــــرف والبحـــ ـــ ـــ ـــىالتعـــ ـــ ـــ ــانون  بمقتضــــ ــــ ـــ ـــرادالقــــ ـــ ـــ ــزورین  اإلفــــ ـــ ــــ المــــ

   .لوثائق السفر الموجهة للمهاجرین غیر الشرعیین

  ــــرعیة ـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ـــ ــور غیـــ ـــ ـــ ــــاط العبـــــ ـــ ــــ ـــد نقــ ـــ ـــ ـــ ـــبتحدیـ ــــ ـــ ــــل  لألجانـــ ـــ ـــ ــة العمـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد طریقـ ـــ ـــ وتحدیــ

  .المتعلقة بالدخول غیر الشرعي للتراب الوطني 

  ــق ـــ ـــ ــي تحقیـــ ــــ ـــ ـــاهمة فــ ـــ ـــ ــراءاتالمســ ـــ ــــ ـــد  إجــ ـــ ـــ ــة  ضــ ـــ ــــ ـــبردعیــ ــــ ـــــي  األجانــــ ـــ ـــم فـــ ـــ ـــ ـــذین هــ ـــ ـــ الــ

                                                           

  . www.uorgla-http//revies.univ، الرابط اإللكتروني الجزائر في الشرعیة غیر الهجرة كركوش، فتیحة) 1
  



آلیات المختلفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة                     الفصل الثاني       	

 

46 

 

  .وضعیة غي شرعیة 

 جمع المعلومات وتزوید السلطات العسكریة بها.  

  ـــة ـــ ـــ ـــراممحاربـ ـــ ـــ ـــر  اإلجـ ـــ ـــ ـــرة الغیـ ـــ ـــ ـــي الهجـ ـــ ـــ ــــل فـ ـــ ـــــدود والمتمثـــ ـــ ــــى الحــ ـــ ـــه علـــ ـــ ـــ ـــة منـ ـــ والوقایــــ

  .ریب المتاجرة بالمخدرات الشرعیة الته

  ،كل اختراق للحدود الوطنیة وٕاحباطمنع  مراقبة وحراسة الحدود. 

  ــــل ـــ ـــف كـــ ــــ ــفر وكشـــ ــــ ـــ ــــائق السـ ـــ ـــة وثـــ ـــ ـــ ـــخاصمراقبـ ـــ ـــ ـــث  األشـ ـــ ـــ ـــة بحـ ـــ ـــ ـــــم حالـ ـــ ـــذین هــ ـــ ـــ  أوالـ

   .فرار

 ـــم ـــ ــــ ــــدود رقـ ـــ ـــ ـــــرس الحـ ـــ ـــة لحـــ ـــ ــــ ــــادة الجهویـ ـــ ــــدود  02القیــــ ـــ ـــة الحــــ ـــ ـــ ــــل بحراســ ـــ ـــ ــوهران تتكفـ ـــ ـــ بـــ

   .الغربیة

  ـــم ـــ ـــ ــــدود رقــ ـــ ـــرس الحــــ ـــ ـــة لحـــــ ـــ ـــ ــــادة الجهویــ ـــ ــــدود  03القیــــ ـــ ــة الحــــ ــــ ـــ ــمن حراســ ـــ ـــ ــار تضـــ ـــ ــــ ببشــ

ــــات  ـــ ـــ ــــالث مجموعــ ـــ ـــ ـــــا ثــ ـــ ـــة لهــــ ـــ ـــ ــــحراء الغربیـــ ـــ ـــ ـــا الصـ ـــ ـــ ـــالمغرب موریتانیـــ ـــ ـــ ـــة كـــ ـــ ـــ ـــة الغربیـــ ـــ ـــ الجنوبیــ

  .الوالیات  بمختلف

  ـــم ـــ ـــ ـــ ــــدود رقـــ ـــ ــــ ـــ ـــرس الحـ ـــ ــ ــــ ـــة لحـــ ـــ ـــ ـــ ــــادة الجهویـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 05القیــ ـــ ـــ ــــ ـــنطینة تضــ ـــ ـــ ـــ ـــمبقســـ ـــ ـــ ــــ مین أن تــ

  .الحدود الشرقیة مع تونس 

  ـــم ـــ ــــدود رقــــ ــــ ــــرس الحــ ـــ ـــة لحـــ ــــ ــــادة الجهویـــ ـــ ـــة  04القیـــ ـــ ـــة حراســــ ـــ ـــا مهمــــ ـــ ــــل لهــــ ـــ ـــة وكـــ ـــ بورقلــــ

  .1الحدود الجنوبیة أي تونس ولیبیا

ــــــــــــات -2 ــــــــــــراس الغاب ـــــري ،  : مصــــــــــــالح ح ـــ ـــ ــید البحــ ـــ ـــ ـــ ـــة والصــ ـــ ـــ ــــوزارة الفالحــــ ـــ ــــ ــ ـــة ل ـــ ـــ تابعــــ

ــال  ـــ ـــ ـــ ـــل بالجبـ ـــ ـــ ــ ـــى التنقـ ـــ ـــ ــ ــد علـ ـــ ـــ ـــ ــــذي یعتمـ ـــ ـــ ــ ـــاطها ال ـــ ـــ ــ ـــم نشـ ـــ ـــ ــ ــــات ، وبحكـ ـــ ـــ ــــل الوالیــ ـــ ـــ ــــد بكـ ـــ ـــ تتواجـ

ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذي یمكنهــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــيء الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدوریات الشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــات ، والــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــابئ والغابــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاف المخـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن اكتشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ا مــ

  . الخاصــة بالمهــاجرین الســریین والتبلیــغ عنهم لدى مصالح األمن

ــــل  : حـــــــــــراس الســـــــــــواحل -3 ـــ ـــ ــوطني تتكفـ ـــ ـــ ـــ ــــدفاع ال ـــ ـــ ــوزارة الـ ـــ ـــ ـــ ــــة ل ـــ ـــ ـــلحة تابعـ ـــ ـــ ــــي مصــ ـــ ـــ وهـ
                                                           

  .  المرجع السابقكركوش،  فتیحة) 1



آلیات المختلفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة                     الفصل الثاني       	

 

47 

 

ـــة  ـــ ـــ ــــري كحراسـ ـــ ـــب البحـــ ـــ ـــ ـــاوالت التهریـ ـــ ـــل محــــ ــــ ــــن كـــ ـــ ــــا مـــ ـــ ـــــوانئ وحمیتهـــ ـــ ــة المــ ــــ ـــ ـــــا بحراسـ ـــ أساســ

ــواطئ  ـــ ـــ ــالالشــــ ـــ ــــ ــق  وٕافشـــ ـــ ـــ ـــ ــــن طریـ ـــ ـــ ــــرعیین عــ ـــ ـــ ــــر الشــ ـــ ـــ ــ ـــاجرین الغی ــــ ـــ ـــب المهــ ـــ ــــ ــ ـــاوالت تهری ـــ ـــ محـــ

ـــــي  ـــ ــرق فـ ــــ ــــن الغـــ ـــ ــــرعیین مــ ـــ ـــــر الشــ ـــ ــاجرین الغیـ ــــ ـــاذ المهـــ ـــ ـــ ـــة انق ـــ ــــا بمهمـــ ـــ ـــف ایضــ ـــ ــــر وتكلـــ ـــ البحــ

ــــا  ـــ ـــ ــر كمـــ ــــ ـــ ــــرض البحــــ ــــ ـــ ــوازم  أنعــ ـــ ـــ ـــ ـــا لــ ـــ ـــ ــــائللهــــ ـــ ــــ ــارة  ووســ ـــ ــــ ـــة وبحــــ ـــ ـــ ــــاءحدیثــــ ــــ ـــ ــــاركون  أكفــ ـــ ـــ یشـــ

ــبط  ــ ـــ ـــ ـــة لضـــ ـــ ــــ ـــة ومحكمـــ ـــ ــــ ــ ـــة فعالـ ـــ ــــ ـــخاصبطریقـــ ـــ ـــ ــــریة  األشــــ ــــ ـــ ــــرة الســ ـــ ـــ ـــي الهجـــ ــــ ـــ ـــورطین فـــ ـــ ـــ ـــ المتـ

ـــو  ــــ ـــي تقــ ـــ ــــر كـــ ـــ ــــي البحــ ـــ ـــوب فــ ـــ ــــداخالتم وتجـــ ـــ ــــاف بالتــ ـــــي  إلیقـــــ ــوارب التــــ ـــ ـــات والقــــ ـــ ـــل المركبـــ ـــ كـــ

ـــــن  ـــ ـــب  أنیمكـ ـــ ــــي تهیـــ ـــ ـــاهم فــ ـــ ـــخاصتســـ ـــ ــــاط األشـــ ـــ ــــا  وٕاحبــ ـــ ــــذلك كمــ ـــ ــ ـــاوالت ل ـــ ــــل المحـــ ـــ ــــاأكــ ـــ  نهــ

  .األجنبیةتقوم بحراس لبواخر 

ـــــــــــدي -4 ـــاهرة : الحـــــــــــرس البل ـــ ـــ ـــاقم ظـــ ـــ ـــ ـــد تفـــ ــــ ـــ ـــرة بعــ ـــ ـــ ــتحداثه مباشـــ ـــ ــــ ــــم اســـ ـــ ـــ ـــاز تـ ـــ ـــ ــــو جهــ ـــ ـــ هـ

ـــــن  ـــ ـــة مــ ـــ ـــ ــــوزارة الداخلیــ ـــ ـــ ــا ل ـــ ـــ ـــــابع إداریـــ ـــ ــــاب، وتــ ـــ ـــت اإلرهـــ ـــ ـــ ــــع تحــ ـــ ـــاتي، یخضـــ ـــ ـــ ــب العملیــ ــــ ـــ الجانـ

ـــر  ـــ ـــ ـــر غیـ ــــ ــة الهجـــ ــــ ـــ ــال مكافحـ ـــ ـــ ـــــي مجــ ـــ ـــه فــ ـــ ـــ ـــیش ودرك ومهامـ ـــ ـــ ــوطني جـ ـــ ـــ ـــدفاع الـــ ـــ ـــ ـــایة الــ ـــ ـــ وصــ

ــــدرك،  ـــ ـــ ـــالح الـ ـــ ـــ ــبوه لمصــ ـــ ـــ ـــــخص مشـــ ـــ ــــل شـــ ـــ ــــن كــــ ـــ ـــ ـــغ عـ ـــ ــــ ـــى التبلیــ ـــ ـــ ـــ ــــر عل ـــ ـــ ــــرعیة ، تقتصــ ـــ ـــ الشـ

  .1كون الحرس البلدي منتشرة تقریب في جمیع قرى ومداشر التراب الوطني

ـــ ـــ ـــ ــبح مــــ ـــ ـــ ـــ ـــدخل أصــ ــــ ـــ ــــاء التـــ ـــ ـــ ــة أثنـــ ـــ ــــ ـــة الدائمــــ ـــ ـــ ـــــواحل وللیقظــــ ـــ ـــ ـــراق الســ ـــ ـــ ـــعب اختــــ ـــ ـــ ن الصــــ

ــــى زوارق  ـــ ـــ ـــــالقبض عل ـــ ــــدة بــ ـــ ـــ ــــاوالت عدی ـــ ــال محـــ ـــ ـــ ـــة بإفشــ ـــ ـــ ـــــن المراقبـ ـــ ـــالت مــ ـــ ـــ ـــة واإلفـ ـــ ـــ الجزائریـ

ـــــن  ـــ ــــد مــ ـــ ـــاف العدیـــ ـــ ـــ ــــام اكتشـ ــــ ــوم بمهــ ــــ ـــ ــا تقـ ـــ ــــ ــرعیین، كمـ ــــ ـــ ــــر شـ ـــ ـــ ـــاجرین غی ـــ ـــ ــا  مهـ ــــ ـــ ـــى متنهـ ـــ ـــ علـ

ـــتن زوارق  ـــ ــــى مـــ ـــ ــــافهم علــ ـــ ــــد اكتشــ ـــ ـــاذهم بعــ ـــ ـــتم إنقـــ ـــ ـــن یـــ ـــ ـــر أو مـــ ـــ ـــي البحـــ ــــ ـــة فــ ـــ ــث الطافیـــ ـــ الجثــــ

ـــــرطة ال ـــ ـــ ـــالح شـ ـــ ـــ ـــر لمصــــ ـــ ـــ ــــرض البحـــ ـــ ـــ ــي عـــ ــــ ـــ ـــ ــوت ف ـــ ـــ ـــ ـــة المـ ـــ ـــ ـــي مراقبــــ ـــ ـــ ـــ ــــا ف ــــ ـــ ـــدود دورا هامــ ــــ ـــ حــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــراءات اإلداری ـــ ـــ ـــ ـــي اإلجـ ـــ ـــ ـــ ـــة ف ـــ ـــ ـــ ــة المتمثل ـــ ـــ ـــة والجویــــ ـــ ـــ ـــ ـــة والبحری ـــ ــــ ــ ـــة البری ـــ ــــ ــ ــــدود الجزائری ـــ ـــ الحــ

  .والقانونیة المنظمة لدخول وخروج األشخاص والممتلكات عبر الحدود

                                                           

  .www.djelfa.info 2018   :اإللكتروني الرابط ،الشرعیة غیر الهجرة الجلفة، منتدى) 1 
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  مقیمین بطریقة غیر شرعیة األجانبمكافحة  : فرع الثاني

  الوقایة والتنسیق إجراء:  أوال

ــــر ا ـــ ـــ ـــــر الجزائــ ـــ ـــ ـــدى تعتبـ ـــ ــــ ــــلة لــ ـــ ـــ ــــة المفضــ ـــ ـــ ـــؤالءلقبلــ ـــ ـــ ــطرابات  هـــ ـــ ـــ ـــ ـــد االضـ ــــ ـــ ـــة بعــ ـــ ـــ خاصـــ

ــونس  ـــ ــــا تـــ ـــ ـــي عرفتهـ ـــ ـــالتــ ـــ ــــدول  1 . اولیبیــ ـــي الــــ ــــة لتبنـــــ ــةو األونتیجــــ ـــ ـــة  روبیـــ ـــ ــــات أمنیــ لسیاســــ

ــــات  ـــ ـــ ــتراتیجیةوآلیـــ ـــ ــــ ـــ ــــدیدها  إسـ ـــ ـــ ــــدودها وتشـــ ـــ ـــ ـــــا لحـــ ـــ ـــ ــري كغلقهــ ــــ ـــ ـــ ـــــف البشـ ـــ ـــ ـــــذا النزیــ ـــ ـــ ـــــف هــ ـــ ـــ لوقــ

ــراءات ـــ ــــ ـــ ـــة  إلجــ ـــ ـــ ـــ ــــن جهــ ــــ ـــ ـــة ومـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن جهـ ـــ ـــ ــــا مـــ ـــ ـــ ــى موانئهــــ ــــ ـــ ـــ ــــة علــ ـــ ـــ ـــ ــــرىالرقابـ ـــ ـــ ــــاش أخــــ ـــ ـــ ـــ  اإلنعـ

ــتقرار  ـــ ـــ ـــوي واالسـ ـــ ـــادي والتنمـــ ـــ ـــياالقتصـــ ـــ ـــ ــــذان  األمن ـــ ـــرة هــ ـــ ـــ ــــذه الفت ـــ ــــر هــ ـــ ــ ــــه الجزائ ـــ ــ ــــذي عرفت ـــ ــ ال

ــــا  ـــ ـــــان لهمـ ــــا  كـــ ـــ ـــــان لهمـ ــــامالن كـــ ـــ ـــرالعـ ـــ ـــول  األثــ ــــ ــــي تحـ ـــ ــالغ فـ ـــ ـــيالبـــ ـــ ـــــن  األراضــ ـــة مـــ ـــ الجزائریــ

ـــفة  ـــ ـــ ـــیرة أو بصـــ ــــ ـــ ـــرات قصــ ـــ ـــ ـــواء لفتـــ ـــ ــــ ــتقرار ســ ـــ ـــ ـــة واســــ ـــ ـــ ـــة إقامـــ ـــ ـــ ـــى  منطقـــ ـــ ـــ ـــور إلـــ ـــ ـــ ـــة عبـــ ـــ ـــ منطقـــ

  .2دائمة 

ـــة  ـــ ـــ ـــذه المعالجـــ ــــ ـــ ــــل  الوهـ ـــ ـــ ـــز  إالتكتمــ ـــ ـــ ـــــي مراكـــ ـــ ــــم فـــ ـــ ـــ ـــــان التحكــ ـــ ـــ ـــي الحسبـ ـــ ـــ ــــذ فــ ــــ إذا اتخــــ

ـــــدودي  ـــ ـــ ــــریط الحـــ ـــ ـــ ـــین الشــــ ـــ ــــ ـــ ـــة وتحصــ ـــ ـــ ــــ ــ ــاألخصالمراقب ــــ ـــ ـــ ــ ـــــلل،  وب ـــ ـــ ـــرات التســـ ـــ ـــ ـــ ـــــن وممـــ ـــ ـــ ـــ أماكـ

ـــة  ـــ ـــ ـــة حركـــ ـــ ـــ ــ ـــبومراقب ــــ ـــ ـــر  األجانـ ـــ ـــ ــ ــول غی ــــ ـــ ــــن الحصــ ـــ ـــ ـــة مـ ـــ ـــ ـــ ــني للوقای ــــ ـــ ـــــراب  الوطـــ ـــ ـــ ـــبر الت ـــ ـــ عـــ

ـــــي  ــــق فــــ ـــ ـــى الحـ ـــ ــــي علـــ ـــ ــةالشرعــ ـــ ــــزواج  اإلقامــــ ـــ ـــق الــ ـــ ـــن طریـــ ـــ ــــزورة،  وعــ ــائق مـــــ ـــ ــــتعمال وثــــ ـــ باسـ

ــیض ـــ ـــ ـــوةأو  األبـ ـــ ــوریةا األبـــ ـــ ـــ ـــع . لصـ ـــ ـــاهرة منـــ ـــ ـــذه الظـــ ـــ ــة هـــ ـــ ــــار محاربــــ ـــ ــــي إطــ ـــ ـــب وفــ ـــ ــــا یجـــ ـــ كمــ

ـــة  ـــ ـــ ــغیل العمالــ ـــ ـــ ــةتشـــ ـــ ـــ ـــ ــین  األجنبی ـــ ـــ ـــ ـــة وب ـــ ـــ ـــــوط الداخلیــ ـــ ــــر الخطـــ ـــ ـــ ـــا عبـ ـــ ـــ ـــــا ونقلهــ ـــ ــــع إیوائهـــ ـــ ـــ ومنـ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــــق النتیجــ ـــ ـــ ـــ ـــــالفین لتحقیـ ـــ ـــ ــــى المخـــ ـــ ـــ ـــ ــــة علـ ـــ ـــ ـــ ـــات ردعیـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــك بعقوب ـــ ـــ ــــ ــــز ذلـ ـــ ـــ ـــ ـــات وتعزیـ ـــ ـــ ـــ الوالیــ

  .المطلوبة 

                                                           

  . المرجع السابقالجلفة،  منتدى) 1
 القانونیة الدراسات  مجلة ودولیا، معالجتها وطنیا وآلیات دوافعها ،الشرعیة غیر الهجرة عكوش، وفتحي األطرش كریفیف) 2
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ـــة  ـــ ـــ ــــاص بإقامـــ ـــ ـــ ــــریعي خــ ـــ ـــ ــیم تشــ ـــ ـــ ـــ ــــع تنظـ ـــ ـــ ـــة لوضــ ـــ ـــ ـــل دولـــ ـــ ـــ ــــأ كـــ ـــ ـــ ـــــذلك تلجــ ـــ ـــ ـــبلـ ــــ ـــ  األجانــ

ـــ ـــ ــــل إقلیمهـــ ـــ ـــــن داخــ ــــد مــــ ــمن العدیـــــ ــــ ـــه یتضـــ ـــ ـــر بطبیعتـــ ـــ ـــیم آمـــ ـــ ـــو تنظـــ ـــ ــــاما، وهـــ ـــ ـــة  األحكــ ـــ الخاصـــ

ـــول  ــــ ــول دخــــ ـــ ـــ ـــروط قبــ ــــ ــیم شـــ ـــ ــــ ـــببتنظـ ــــ ـــ ـــــى  األجان ـــ ــیمإلــ ــــ ـــ ــــام اإلقلــ ـــ ــامتهم  واألحكـــ ـــ ـــ ــة بإقـــ ــــ ـــ المتعلقـ

  .1وتحدید الوثائق والشروط المطلوب توفرها لتمكینهم من هذا الحق 

ــانون  ــــ ـــ ـــ ـــول  08/11القــ ــــ ـــ ـــ ــــروط دخـ ـــ ـــ ـــ ـــــدد شـ ـــ ــ ـــبیحــــ ــــ ـــ ـــ ـــامتهم األجانـ ـــ ـــ ـــ ــنقلهم  وٕاقــ ـــ ـــ ــــ ــــا وتــ ـــ ـــ ـــ بهـ

ــعیة  ــ ـــ ــــا ووضـــ ـــ ـــبفیهــ ــــ ـــامي  األجانـــ ـــ ـــة تنــــ ـــ ـــــذا لمواجهــــ ـــ ــاء هــ ـــ ـــ ـــد جــ ـــ ـــ ــــر ، ولق ـــ ـــي الجزائـــ ـــ ـــاهرةفــــ ـــ  ظــــ

ـــریین  ـــ ــاجرین الســـ ــــ ـــــن المهـــ ـــ ــــرة مـ ـــ ــــات كبیــ ـــ ـــدفق موجــ ــــ ـــل تــ ــــ ــي ظــ ــــ ــة فـــ ـــ ـــ ــــرعیة ، خاصـ ـــ ــــر الشــ ـــ غیــ

ـــتفحال  ـــ ـــ ـــ ـــرة كاسـ ـــ ـــ ــــاد خطیــــ ـــ ـــ ــــن أبعـــ ـــ ـــ ــا مـــ ــــ ـــ ـــ ـــب علیهـ ـــ ــــ ــــا ترتـــ ـــ ـــ ـــة، ومـــ ـــ ـــ ـــــدود  الجنوبیــــ ـــ ـــ ــــى الحــ ـــ ــــ علــ

  .زورة الفتاكة والعملة الم واألمراض واإلرهابالجریمة المنظمة 

ــــذكر  ـــ ـــ ـــ ـــالف ال ـــ ـــ ـــ ـــانون السـ ـــ ـــ ــــدد القــــ ـــ ـــ ــــا یحـــ ـــ ـــ ــراءاتكمـــ ـــ ــــ ـــ ـــب  اإلجـ ـــ ـــ ـــ ــــاالواجـ ـــ ـــ ــال  إتباعهـــ ـــ ـــ ـــ حــ

ــــالحیة  ـــ ـــ ـــدة صـ ـــ ـــ ــــاء مــ ــــ ـــیرةانقضـــ ـــ ــــ ـــة  التأشـ ـــ ـــ ـــيالممنوحــ ـــ ـــ ــ ـــــي  لألجنب ـــ ـــ ـــق ف ـــ ـــ ـــه الحــ ـــ ـــ ــ ــــي تخول ـــ ـــ والتـ

ــة ـــ ـــ ـــــي حا أو اإلقامــ ـــ ـــفــ ـــ ـــروج لــــ ـــ ـــي الخــــ ــــ ـــه فـــ ـــ ــــا  اإلرادية رغبتــــ ـــ ــه، أمـــ ـــ ـــ ــــدة إقامتــ ـــ ــــاء مـــ ــــ ـــل انتهــ ـــ قبــــ

ـــر  ـــ ــــروج غیـــ ـــ ـــــد  اإلراديالخــ ـــ ـــوة ضـ ـــ ــتم عنـــ ـــ ـــذي یــــ ـــ ـــروج الـــ ـــ ـــو الخـــ ـــ ـــي، فهـــ ـــ ـــــن األجنبـــ ـــ ـــتم عـ ـــ ، ویـــ

ــق  ـــ ــــادطریـــ ـــد  اإلبعــــ ـــ ـــة ضــ ـــ ــــذه الدولــ ــراء تتخــــ ـــ ــــن إجـــ ــــارة عــــ ــو عبــــ ـــ ـــدود، وهـــ ـــ ـــى الحــ ـــ ــرد إلــ ــــ أو الطــ

ـــي ـــ ـــ ـــام أو  األجنبـــ ـــ ـــ ـــام العـــ ـــ ـــ ـــــدا للنظـــ ـــ ــوده تهدیــــ ــ ــــ ـــكل وجــــ ـــ ـــ ـــــذي یشـــ ـــ ـــه، والــــ ـــ ـــ ــوب فیـــ ـــ ـــ ـــــر المرغــــ ـــ غیــــ

ـــرعیة ـــ ـــر شـــ ـــ ـــة غیـــ ـــ ــا بطریقـــ ـــ ــیم فیهــــ ـــ ـــــیها أو یقــــ ـــدخل أراضــــ ـــ ــــدما یـــ ـــ ـــــا، أو عنــ ـــــن فیهــــ ــو . أللمــــ ـــ وهــــ

ــا؛ تل ــــ ـــى إقلیمهــ ـــ ــــة علـــ ـــ ــیادة  الدولـ ـــ ـــــاهر ســـ ــــن مظــــ ـــ ـــر مـ ـــ ـــباب مظهــ ـــ ـــوافر أســـ ـــ ــــد تــ ـــ ـــه عنـ ـــ ــأ إلیـــ ـــ جـــ

ــــا  ـــ ـــ ــتم وفق ـــ ـــ ـــة، ویــ ــــ ـــ ــراءاتمعین ـــ ــــ ــانون  إلجـ ــــ ـــ ــــا القـ ــــ ــــذا حینظمهــ ـــ ـــي هـــ ـــ ـــ ــــر فـ ــــ ـــت الجزائــ ـــ ـــ ـــث قامـ ـــ ـــ یـ

ــــل  ـــ ـــ ـــیاق بترحیـــ ـــ ـــ ـــــى  آالف  03الســــ ـــ ـــ ـــة إلــ ـــ ـــ ـــ ــیة نیجیریـ ـــ ـــ ـــ ــــن جنســ ـــ ـــ ـــرعي مـــ ـــ ــــ ــــر شـــ ــــ ـــ ــــاجر غیــ ـــ ـــ مهـــ

ـــدهم  ــــ ــ ــــذین الاألمبل ـــ ــ ـــا ال ـــ ـــ ــــل الرعای ـــ ــ ـــراءات ترحی ـــ ــــل إجـــ ـــ ـــــا ستواصــ ـــ ـــراب  ، فیمـ ـــ ـــ ــــي الت ـــ ــ ــون ف ـــ ـــ یزالـ

ـــــن  ـــ ـــ ـــا لتحسـ ـــ ـــ ـــرعیة تبعـــ ـــ ـــ ـــر شـــ ــــ ـــ ـــة غیــ ـــ ـــ ـــ ـــري بطریق ـــ ـــ ـــ ــــاعالجزائ ـــ ـــ ـــك  األوضــ ـــ ـــ ـــ ـــــدانهم وذل ـــ ـــ ـــي بلـ ـــ ـــ ـــ ف
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  .الدبلوماسیة  ممثالتهمبالتنسیق المسبق مع 

ـــاجرین  ـــ ـــ ــب المهــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاص بتهری ــــ ـــ ــول الخــ ـــ ـــ ـــ ـــى البروتوكــ ـــ ـــ ـــ ـــر علـ ـــ ـــ ــــ ـــــادقة الجزائ ـــ ـــ ـــــد مصــ ـــ ـــ وبعــ

ــــل  ـــ ـــ ـــو، المكمــ ـــ ـــ ــــر والجـــ ـــ ـــ ــــر والبحــ ــــ ـــ ـــق البـ ـــ ـــ ـــــن طریـــ ـــ ـــ ــةعـ ـــ ـــ ـــ ـــم التفاقیـ ـــ ــــ ـــة  األمــ ـــ ـــ ـــدة لمكافحـــ ـــ ـــ المتحـــ

  .1رة للحدودالجریمة العاب

ــــري  ـــ ـــ ـــ ـــرع الجزائ ـــ ـــ ـــ ــــى المشـ ــــ ـــ ــ ــا عل ـــ ـــ ــــ ـــان لزامـ ـــ ـــ ـــ ـــة  أنكـ ـــ ـــ ـــ ـــــى جریمـ ـــ ـــ ــ ــــالنص عل ـــ ـــ ـــ ـــدخل  ب ـــ ـــ ـــ یتـ

ـــر  ـــ ـــ ـــاجرین غیـــ ـــ ــــ ـــب المهــ ـــ ـــ ــبكات تهریـــ ـــ ـــ ــــد شــــ ــــ ــــل تزایــــ ـــ ـــ ــي ظــ ــــ ـــ ـــة فـــ ــــ ـــ ــاجرین خاصــ ـــ ـــ ــب المهــــ ــــ ـــ تهریـــ

  .قانون العقوبات  01-09تم في القانون رقم  الشرعیین وهو ما

  قرار اإلبعاد والطرد : ثانیا

ــــرطة  ـــ ـــة لشــ ـــ ـــ ــــة الحدودی ـــ ــ ـــــز المراقب ـــ ــتوى مراكـ ــ ــــ ــى مسـ ــــ ـــ ـــون عل ـــ ــاد یكـــ ـــ ـــ ــبة لإلبعـ ـــ ـــ ــــا بالنسـ ـــ أمــ

ـــــي  ـــ ـــة التـــ ـــ ـــ ــــائق القانونیــ ـــ ـــ ـــــدى الوثـ ـــ ـــى إحـــ ــــ ـــ ـــي علـ ـــ ـــ ـــازة األجنبــ ـــ ـــ ـــــدم حیــ ـــ ـــة عـــ ـــ ـــ ــــي حالــ ــــ ـــدود فـــ ـــ الحـــــ

ـــفر  ـــ ـــ ـــواز سـ ـــ ـــ ــــل جـ ـــ ـــرعیة مثـــ ـــ ـــ ـــة شـ ـــ ـــ ــــوطني بطریقـ ــــ ــ ـــراب ال ـــ ـــ ــــى التـ ـــ ـــ ـــدخول إل ــــ ـــ ـــه بال ــــ ـــ ــمح ل ـــ ـــ  أوتســ

  . تأشیرة

ــباب: داإلبعـــــــــــــا ـــ ـــ ـــ ــة ألســ ـــ ـــ ـــ ـــي الدولــ ـــ ـــ ـــة فــــ ـــ ـــ ــــلطات العامــــ ـــ ــــ ـــدره الســ ـــ ـــ ـــرار تصــــ ـــ ـــ ــو قــــ ـــ ـــ ـــ ــق  هــ ـــ ـــ ـــ تتعلــ

ـــادرة  ـــ ـــ ـــي مغــ ـــ ـــ ـــــن األجنبــ ـــ ــــاه مـــ ـــ ـــ ــب بمقتضـ ـــ ــــ ــ ــــارجي، تطل ـــ ـــ ــــداخلي أو الخـ ــــ ــا الـــ ـــ ــــ ــهار وأمنهــ ـــ ـــ باإلشـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــالقوة إال أن الدولــ ـــ ـــ ـــ ـــراج بـــ ـــ ـــ ـــ ـــزاء واإلخــ ـــ ـــ ـــ ــرض للجــ ـــ ــــ ـــ ــــددة تعــ ـــ ـــ ـــ ـــدة محـ ـــ ـــ ـــ ـــالل مــ ـــ ــــ ــا خــــ ـــ ــــ ـــ إقلیمهــ

ــالطرق  ـــ ـــ ــــك بـــ ـــ ــــاده وذلــــ ـــ ـــي أبعــــ ـــ ـــ ـــة فــ ـــ ـــ ــــف الدولــ ـــ ـــة تعســــ ـــ ـــ ـــي حالــ ـــ ــــه فـــــ ـــ ــــدخل لحمایتــــ ــــ ـــدة لتـــ ـــ ـــ المبعــ

ـــ ـــ ــین غیـــ ــــ ــــراد معنیـــ ـــ ــــل أفــ ـــ ــه عمــ ــــ ــــاد أنـــ ـــ ــــي اإلبعــ ـــ ــــل فــ ـــ ــیة واألصــ ــ ـــ ــــا  أنر الدبلوماســ ـــ ــوم  أنلهــ ـــ تقــــ

ــمى  ـــ ــــا یســـ ــــادبمــــ ـــــي  ،باإلبعــــ ــكله األجنبـــ ـــ ــــذي یشـــ ــــد الــــ ــــن تهدیــــ ــــد مــــ ـــ ــــى الحـ ـــاد إلــــ ـــ ـــــدف اإلبعــ ویهـــ

ــین  ـــ ـــ ــي حــ ـــ ــــ ــــام ف ـــ ـــــا العــ ـــ ــــا وأمنهـ ـــ ــــد نظامهــ ـــ ـــة ضــ ــــ ـــــى أرض الدولــ ـــ ـــة علـ ـــ ـــ ــفة قانونیـ ـــ ــــ ــیم بصـ ـــ ـــ المقــ

  یل یكـون نتیجـة مخالفـة أجنبيحأن التر 
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  .في القواعد المتعلقة بنظـام الدولـة أو قواعـد الـدخول 

ـــراء : الطــــــــرد أمــــــــا قــــــــرار ـــ ـــذ إجــ ــــ ــیم  یتخـ ـــ ـــ ــخص مق ـــ ــــد أي شـــ ـــ ــأرضضـ ـــ ـــ ــــوطن  ب ــــ ـــال ـــ  ةبطریقــ

  . األمنضبطه من قبل مصالح  ثناءأذا هغیر شرعیة و 

ــــده   ـــ ـــ ــــذ ضـــ ـــ ـــ ـــــات لتتخـــ ـــ ـــ ــــدوائر أو الوالیــ ـــ ـــــن الـــ ـــ ـــالح أمــ ـــ ـــ ـــى مصـ ـــ ـــه إلــــ ـــ ـــ ــتم تحویلـ ـــ ــــ ـــث یـ ـــ ـــ حیـ

ـــاط  ـــ ـــ ــى نقــ ـــ ــــ ـــول إلــ ـــ ـــ ــمي،ّ  یحــ ـــ ــــ ـــر رســــ ـــ ــــــ ـــى محضـ ـــ ـــ ــــه علــــ ـــ ــــــ ـــماع أقوال ـــ ـــ ـــة، ســــ ـــ ـــ ـــراءات الالزمــــ ـــ ــــــ إجـ

ـــــن  ـــ ــــم أیـــ ـــ ـــات، ثــــ ـــ ــماته، القیاســـــ ـــ ـــ ــــذ بصـــ ـــ ــویره، وأخــــ ـــ ـــ ــــرىّ  تصـــ ـــ ـــى أخــــ ـــ ـــة إلـــــ ـــ ـــ ــــن والیــ ـــ ـــــور مــــ ـــ العبـــ

ــــدى الم ــــ ــــى إحـــ ـــ ــــلیمه إلــــ ـــ ــتم تســــ ــــ ـــ ـــدورها یــ ـــ ـــ ــــي بــ ـــ ـــان التــــ ـــ ـــ ــــب األحیــ ـــ ـــي غالــــ ــــ ـــة فــــ ــــ ــــز الحدودیــــ ـــ راكــــ

ـــد  ـــ ـــ ـــــان یبعــ ـــ ـــ ــــض األحی ـــ ـــ ـــي بعـ ــــ ـــ ــــلیة، وفـ ـــ ـــ ـــه األصـ ـــ ـــ ــ ـــة لدولت ـــ ـــ ــ ــــلطات األمنی ـــ ــــى الســــ ـــ ـــ ـــلمهّ  إلـ ـــ ـــ تســـ

ــتركة  ـــ ـــ ـــدود مشـــ ـــ ـــ ــــك حــ ـــ ـــ ـــة ال تملـ ـــ ـــ ــ ــــن دول إفریقی ـــ ـــ ــــا مـ ـــ ـــ ــون قادمـ ـــ ــــ ــــدما یكــ ـــ ــــائرة عنـــ ـــ ـــــطة طـــ ـــ بواســ

  .1معنـا 
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   الهجرة غیر الشرعیةالتدابیر المختلفة لمواجهة ظاهرة  : المبحث الثاني

  التدابیر ذات الطابع الوطني :األولالمطلب 

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــوانین التنظیمی ــــ ـــ ـــ ــب الق ـــ ـــ ـــ ــــى جانـ ـــ ـــ ــ ـــذة إل ـــ ـــ ــراءات المتخـــ ـــ ـــ ـــ ــــدابیر واإلجـ ـــ ـــ ــ ــــل الت ـــ ـــ ــــم كــ ـــ ـــ رغــ

ـــر  ـــ ـــ ـــرة الغیــ ـــ ـــ ـــــاهرة الهجــ ـــ ـــن ظـــ ـــ ــــد مـــــ ـــ ـــة للحــــ ـــ ـــ ــــلطات المعنیــ ـــ ـــرف الســــ ـــ ـــ ــــن طــ ـــ ــــخرت مــــ ـــ ـــي ســــ ـــ ـــ التــ

ــــدون  ـــ ـــ ــــدودة بـ ـــ ـــ ـــى محـ ـــ ـــ ــومي تبقــ ـــ ـــ ــــن العمـــ ـــ ـــ ـــى األمـ ـــ ـــ ــار علــ ـــ ـــ ــــن أخطـــ ـــ ـــ ــه مـ ــــ ـــ ــــا تحملــ ــ ــــ ـــرعیة لمـ ـــ ـــ شــ

ــــاز  ـــ ـــ ـــود جهـ ـــ ـــ ـــة وجــ ـــ ـــ ـــزة أمنیــ ـــ ـــ ـــها ألجهــ ـــ ـــ ـــر بتخصیصــ ـــ ـــ ــــه الجزائــ ـــ ـــذت بــــ ـــ ـــ ـــا أخــ ـــ ـــ ـــــذا مــ ـــ ــــي وهـــ ـــ ـــ أمنـ

ــرا  ــــ ـــ ــ ـــواحل وأخی ـــ ــــ ـــراس السـ ـــ ــــ ـــدود، حـ ـــ ـــ ــــراس الحــ ـــ ـــ ــــاهرة كحـ ـــ ـــ ــــة الظـ ـــ ـــ ـــة مكافحـ ـــ ـــ ــا مهمــ ـــ ـــ ـــــل لهـــ ـــ توكـــ

ـــك  ـــ ـــ ـــ ـــة تلـ ـــ ـــ ـــــدم فعالیــــ ـــ ـــ ـــت عــ ـــ ـــ ـــ ــع اثبـ ـــ ــــ ـــ ــــریعات، إال أن الواقـ ـــ ــــ ـــــض التشــ ـــ ـــ ــــدود، وبعــ ـــ ـــ ــــرطة الحـــ ـــ ــــ شــ

ــــر،  ـــ ــــي الجزائـــ ــــ ـــة فــ ــــ ـــات األمنیـــ ـــ ـــ ـــریعیة والهیئـ ـــ ـــ ـــلطات التشـ ـــ ـــ ـــل السـ ـــ ـــ ــــن قبـ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ـــود المبذولـ ـــ الجهــــ

  :برزه فیما یليوهو ما سن

  غموض التشریع العقابي الجدید في الجزائر : الفرع األول

ـــاهرة        ـــ ـــ ـــة ظــ ـــ ـــ ــي مواجهــ ـــ ــــ ـــب فــ ـــ ـــ ـــانوني رهیــ ــــ ـــراغ قــــ ـــ ـــ ــود فــ ـــ ـــ ــــري لوجـــ ـــ ـــ ـــرع الجزائـ ـــ ـــ ـــه المشــ ـــ ـــ تنبــ

ـــم  ـــ ـــ ـــ ـــانون رقـ ـــ ـــ ـــ ـــــدر القـ ـــ ـــ ــــر، فاصــ ـــ ـــ ـــق البحـــ ـــ ـــ ـــ ـــن طریـ ـــ ـــ ــــرعیة عــــ ـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ـــ ــــرة غیـــ ــــ ـــ  01 -09الهجــ

ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــؤرخ ف ـــ ـــ ـــ ــتمم  02/2009/ 25مــ ــ ـــ ـــ ـــــدل والمــــ ـــ ـــ ـــرالمعـــ ـــ ـــ ــــ ـــــي  156-66 لألمـ ـــ ـــ ـــ ـــؤرخ ف ـــ ـــ ـــ المــ

ــانون  08/06/1966 ــــ ـــ ــة لقـــ ــــ ـــ ـــة المتممــ ـــ ـــ ــه الثالثـــ ـــ ـــ ــــي مادتـــ ــــ ــــات فــــ ـــ ـــ ــــانون العقوبـ ـــ ـــ ــمن قــ ـــ ــــ المتضــ

ـــة  ـــ ـــة المتعلقــــ ــــ ـــوانین واألنظمـــ ـــ ــــد القــــ ــــ ــــة ضــ ـــ ــرائم المرتكبـــ ـــ ـــ ــه الجــ ــــ ــــامن عنوانــــ ــــ ـــم ثــ ـــ ــــات بقســــ ـــ العقوبــ

ــــوطني ــــ ـــ ــراب الــ ـــ ـــ ــادرة التـــــ ـــ ـــ ـــ ــادة 1بمغــ ـــ ـــ ـــ ـــتحداث المــ ـــ ـــ ـــمن اســــ ـــ ـــ ــرر 175، والمتضــــ ـــ ــــ ـــــي  1مكــــ ـــ ـــ والتــ

ـــــر الدول ـــ ـــ ــــات الجزائـ ـــ ـــ ـــالف التزامــ ـــ ـــ ــكل یخـــ ــــ ـــ ـــة بشـــ ـــ ـــ ــــا الثانیـــ ــــ ـــ ـــررت فقرتهـ ـــ ـــ ـــان حـــ ـــ ـــ ــا كـــ ـــ ـــ ـــ ـــة وربمـ ـــ ـــ یـــ

ـــراح  ـــ ـــ ـــ ــــز اقتـ ـــ ــــ ــه لتركیــ ـــ ـــ ـــ ــیأتي بیانــ ــــ ـــ ـــ ــــا سـ ـــ ـــ ـــریعیة، كمـــ ـــ ـــ ـــ ــة التشـ ـــ ـــ ــــ ــأ المؤسسـ ـــ ــــ ـــ ـــا خطـ ـــ ـــ ـــ ـــــأ هنـ ـــ ـــ الخطــ
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ــــرة  ـــ ــــذف الفقـــ ـــ ــــى حـــ ـــ ــــدیالت علـــ ـــ ـــبا   02التعـــ ـــ ـــت مناســــ ـــ ــــزال الوقــــ ـــ ـــدیلها وال یـــ ـــ ــراح تعــــ ـــ ـــ ــــدل اقتــ ـــ بـــ

ـــــي  ـــ ـــ ــوطني ف ـــ ـــ ـــ ـــب ال ـــ ـــ ـــــأداء للواجــ ـــ ــیس بـــ ـــ ـــ ــــاب التحســـ ـــ ـــ ــــن بـ ــــ ـــه، ومـــ ـــ ـــ ــ ــأ وتعدیل ـــ ــــ ــتدراك الخطــ ـــ ـــ الســـ

ـــزام الت ــــ ــــا التـــ ـــ ـــع علینـــ ـــ ـــ ــــالحه یقـ ـــ ـــراح إصـــ ـــ ـــ ــــل واقتـ ـــ ــخیص الخلـــ ـــ ــــ ــــل، تشـ ـــ ــــل خلـــ ـــ ــــع كـــ ـــ ــه بموقـــ ـــ ـــ نبیــ

  .1وتقدیم الحل كلما اقتضى الحال ذلك

ــادة  ـــ ـــ ـــ ــــ ــام المـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى أحكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالرجوع إل ــــ ـــ ـــ ــرر  175بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــانون  01مكـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــن قـ ـــ ـــ ـــ ـــدة مــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ الجدی

ــادة  ـــ ـــ ـــ ــــام المـ ـــ ــــ ــى أحكــ ـــ ــــ ـــ ــالرجوع إل ـــ ـــ ـــ ــــات بــ ـــ ـــ ــرر  175العقوبــ ـــ ــــ ــانون  01مكــــ ــــ ـــ ــــن قــــ ــــ ـــ ــــدة مــ ـــ ـــ الجدیــ

ـــان  ـــ ـــ ـــي البرلمـ ـــ ـــ ــــدیالت فـ ـــ ـــراح تعـــ ـــ ـــ ــوع اقتـ ـــ ـــ ـــــات وموضــ ـــ ــــل مناقشــ ـــ ـــت محـــ ـــ ـــ ــــي كانـ ـــ ـــات التـــ ـــ العقوبــــ

ـــت  ـــ ــــن انتهـــ ـــ ـــري، لكــ ـــ ـــدورة الجزائـــ ـــ ـــ ــــي ال ـــ ـــأن فــ ـــ ـــك بـــ ـــ ــا، ذلـــ ـــ ـــ ـــم أهمیتهـ ـــ ـــل رغـــ ـــ ــــى فشـــ ـــ ـــــف إلــ ـــ لألسـ

ـــة  ـــ ـــ ـــة العلنیــ ـــ ـــ ــــي الجلســ ـــ ــدا فــــ ـــ ـــ ــة وتحدیـــ ـــ ـــ ـــریعیة السادســـ ـــ ـــ ــــرة التشــ ـــ ـــمن الفتــــ ـــ ـــة ضـــــ ــــ ـــة الثالثــــ ـــ العادیـــــ

ــــاء  ـــ ــــوم األربعـــ ـــ ـــ ــــدة ی ـــ ـــ ــید  21/01/2009المنعق ـــ ـــ ـــب الســ ـــ ـــ ــــدم النائـ ـــ ـــ ـــى"ق ـــ ـــ ــــن موسـ ـــ ـــ ـــــور ب ـــ ــ   "طیف

ـــدیالت  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــات التعـ ـــ ـــ ــــ ــــات اقتراحــ ـــ ـــ ـــ ــة والحریـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة واإلداریــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــؤون القانونیـ ـــ ــــ ـــ ــة الشــــ ـــ ـــ ــــ ــیس لجنــــ ــ ـــ ـــ ـــ رئـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــــددها المقدمــ ـــ ــــالغ عـــ ـــ ـــ ـــواب والبـ ـــ ـــ ـــــن النــ ـــ ـــدیالت 07مـــ ـــ ـــ ـــراح 2تعــ ـــ ـــ ــــان اقتــ ـــ ــا كــــ ـــ ـــ ــــل أهمهـــ ـــ ـــ ، لعـ

ــادة  ـــ ـــ ــــن المـ ـــ ــــرة مــ ـــ ــ ــرة األخی ـــ ـــ ــــذف الفقـ ـــ ــرر  175حــ ـــ ــــدل  01مكــــ ـــ ــــات المعــ ـــ ــ ــانون العقوب ـــ ـــ ــــن قـ ـــ مــ

ـــر أن  ــــ ـــ ــتمم، غیـ ـــ ـــ ــانون والمـــ ــــ ـــ ــــروع القـــ ـــ ـــ ـــي مشـ ـــ ـــ ـــا ورد فــ ـــ ـــ ـــــى مــ ـــ ـــ ـــــاء عل ـــ ـــ ـــلت اإلبق ــــ ـــ ــــة فضـ ـــ ـــ اللجنـ

  .بفقرتیها االثنتین  01مكرر  175على المادة  باإلبقاء 09/01

ـــم  ـــ ـــانون رقــــ ـــ ـــروع القــــ ـــ ــــى مشــــ ـــ ـــویت علـــ ـــ ـــة التصــــ ـــ ـــي جلســــ ـــ ـــه فــــ ـــ ـــجل أنــــ ــــ ــاریخ ســـ ــــ ـــــن التــــ ـــ لكــ

ــوم  09/01 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة  21/01/2009یـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــدمت مندوبـ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــحابقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدیل  أصــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــة  01التعـ ـــ ـــ ـــ ــــ كلمــ

ـــیدة  ـــ ــب الســــ ـــ ـــ ــال النائـ ـــ ـــ ــــزب العمـ ـــ ـــــن حــ ـــ ــة عـ ـــ ـــ ــویتم"نیابیـ ـــ ـــ ـــة شـ ـــ ـــ ــــرة "نادی ـــ ــــذف الفقـــ ـــ ـــب بحــ ـــ ـــ ، تطال

ــادة  02 ـــ ـــ ـــ ـــــن المـ ـــ ـــ ــرر  175مـ ـــ ــــ ـــة  01مكـــ ـــ ـــ ـــــاول معالجـــ ـــ ـــ ــول أن نحـ ــــ ـــ ــــر المعقـــ ــــ ـــ ـــن غیـ ــــ ـــ ،ألن مــ

                                                           

  .35،  المرجع السابقبدیر،  أسامة) 1
 والعلوم الحقوق ماجستیر ،كلیة مذكرة ،اإلنساني األمن منظور من الجزائر  في الشرعیة غیر الهجرة واقع رشید، ساعد) 2

 .  43ص ، 2012 بسكرة، - محمد خیضر  جامعة ، السیاسیة،
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ــة عق ـــ ـــ ــاة وطنیــ ـــ ـــ ـــائالت، مأسـ ـــ ـــباب وللعــــ ـــ ـــزدوج للشــــ ـــ ــــاب مــــ ـــ ــو عقـــ ــــ ـــــراء هــــ ـــ ــــذا اإلجــ ـــ ـــــا، ألن هـــ ـــ ابیــ

ـــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدیل رقــ ــــ ـــ ـــ ــحاب التعـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــدوب أصــ ـــ ــــ ـــ ـــدم منـــ ـــ ــ ــــ ــــاه قـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــس االتجـ ـــ ـــ ـــ ــ ــي نفــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــب  02وفــ ـــ ـــ ـــ النائـــــ

ـــید ـــ ــــدي"الســ ـــــاهر عبــــ ـــید" الطـــ ـــ ــــن الســ ـــة عــــ ـــ ـــد"نیابــ ــــز بلقایـــــ ــــد العزیــــ ـــ ــــداء " عبـ ـــ ـــادى باالقتـ ـــ ــــذي نــ الــــ

ــــجن  ـــ ـــي، ألن ســـ ـــ ـــ ــــل األمنـ ـــ ــــة الكـــ ـــ ـــــاد سیاســـ ـــ ـــــدم اعتمــ ـــ ــرة بعــ ـــ ـــ ــــر للهجــ ـــ ــــاب األخضـــ ـــ ــرة الكتـــ ـــ ــــ بفكـ

  الشباب المهاجر سوف یزج بهم مع المجرمین فماذا سیتعلمون في السجن؟

ــید  ـــ ـــ ـــب الســـ ـــ ـــ ـــى النائــ ـــ ـــ ــــراح، ألقــ ـــ ـــیاق واالقتــــ ـــ ـــ ـــس الســ ــــ ــــي نفــــ ـــ ـــ ــــادر :وفـ ـــ ـــ ــــد القـ ـــ ـــم "عبــــ ـــ ـــ بلقاســ

ـــم  ـــ ـــ ـــدیل رقــ ـــ ـــ ــحاب التعــ ـــ ـــ ــــن أصـــ ـــ ـــ ـــــدوبا عـ ـــ ــفته منـــ ـــ ـــ ــة بصـــ ـــ ــــ ـــوادري كلمــ ـــ ـــ ـــة  03قــ ـــ ـــ ــرح مراجعــ ـــ ـــ تقتـــ

ــــرة  ـــ ـــ ــادة  2الفقــ ـــ ـــ ـــ ــــن مـ ـــ ـــ ــرر  175مــ ـــ ــــ ــــرة   1مكـــ ـــ ـــ ــــاهرة الهجــ ـــ ـــ ـــار أن ظــ ـــ ـــ ـــى اعتبـــ ـــ ـــ ــــذفها علـــ ـــ ــــ بحـ

ـــ  ـــ ـــ ــ ـــه ب ـــ ـــ ــــطلح علیـ ـــ ـــا یصـــ ـــ ـــ ـــرعیة أو مـ ـــ ـــ ــــر الشـ ـــ ـــ ــة"غی ـــ ـــ ــ ـــــن " الحرق ـــ ـــاتج عــ ـــ ـــ ــاعي نـ ـــ ـــ ـــــرض اجتمــ ـــ مــ

ــــا ـــ ــــك المقترحــ ـــ ــ ــــل تل ـــ ــببا، وكــ ـــ ـــ ــت سـ ــــ ــة ولیســـ ـــ ـــ ــــي نتیجـ ـــ ــــدة، فهــ ــــ ــباب عدیـ ــــ ـــب أســـ ـــ ــت تصـــ ـــ ـــ ت كانـ

  .من قانون العقوبات 01مكرر  175من المادة  02في مقترح إلغاء الفقرة 

ـــــى  ـــ ــــي رده علـــ ــــ ــــات فـــ ــــ ـــة والحریـــ ـــ ـــ ـــة واإلداریــ ـــ ـــ ــؤون القانونیــ ـــ ــــ ـــة الشــ ـــ ـــ ــــرر لجنــ ـــ ــــر أن مقــــ ـــ غیــــ

ـــــدل ـــر العـــ ــــ ــة وزیـ ـــ ــــع كلمــــ ـــ ـــــاقض مـ ـــ ــــي تن ـــ ـــــع فــ ـــ ــواب، وق ـــ ـــ ـــابق الن ـــ ـــید الســـ ـــ ـــــام الســـ ـــ ـــــافظ األخت " حـــ

ـــز ـــ ـــ ـــب بلعی ـــ ــال" الطیـــ ـــ ــث قــــ ـــ ـــ ــواب، حیـ ـــ ـــ ــــات النـ ـــ ــــى اقتراحــ ـــ ــ ـــي رده عل ـــ ـــ ــــات : ف ـــ ـــد دارت مناقشــ ـــ لقـــ

ــــدیالت،  ــــ ـــ ــــذه التعـــ ـــ ـــ ــحاب هــــ ـــ ـــ ـــ ــــدوبي أصـــ ـــ ـــ ـــة ومنــــ ـــ ـــ ـــ ــــاء اللجنــ ـــ ـــ ـــین أعضــــ ـــ ـــ ـــ ـــعة بــ ـــ ـــ ـــ ـــة وواســ ـــ ـــ ـــ عمیقــ

ــــا ـــ ـــي ذكرهـــ ــــ ـــباب التـــ ـــ ــــن األســــ ـــ ــا ومـــ ـــ ـــ ـــدم تبنیهــ ـــ ـــى عــــ ـــ ــة إلــــ ـــ ـــ ــــلت اللجنــ ـــ ــــرة : وتوصـــ ـــ ـــذه الفقـــ ـــ أن هــــ

ـــخاص  ـــ ـــة األشـــ ـــ ـــمل كافـــ ـــ ــــل تشـــ ـــ ــة، بــ ـــ ـــ ـــة معینـ ـــ ــــص فئـــ ـــ ـــردة وال تخــ ـــ ـــة ومجـــ ـــ ـــدة عامـــ ـــ ــــر قاعـــ ـــ تعتبــ

ـــــتثناء، ـــ ـــ 1دون اســـ ـــ ـــ ــــي إطــ ـــ ـــدخل فــــ ــــ ـــل ال یــــ ـــ ـــ ــذا الفعــ ـــ ـــ ــــریم هـــ ـــ ــق وأن تجــــ ـــ ـــ ــول المتعلـــ ـــ ـــ ار البروتوكـــ

ــــرم  ـــ ـــ ـــــذي یجـــ ـــ ـــ ـــو الــ ـــ ـــ ـــ ــــر والجـ ـــ ـــ ــــر والبحـــ ـــ ـــ ــــق البـــ ـــ ـــ ــــن طریـــ ـــ ـــ ـــاجرین عـــ ـــ ـــ ـــ ـــب المهـ ـــ ـــ ـــ ـــة تهریـ ـــ ـــ بمكافحــــ

ــوم ــــ ـــ ــــي تقــ ـــ ــــال التــــ ـــ ـــ ــــذین  األفعـ ـــ ـــ ـــاجرین الـ ـــ ـــ ـــب المهــ ـــ ـــ ـــي تهریــ ـــ ـــ ــة فــ ــــ ـــ ــبكات المتخصصــ ـــ ـــ ــا الشـــ ــــ ـــ بهــ

ــــل  ـــ ـــ ــانون یكف ـــ ـــ ــ ــؤولیة، وأن الق ـــ ـــ ــــن المســ ــــ ــین مــ ـــ ــــ ـــحایا ومعفیـ ـــ ــــة ضــــ ـــ ـــ ـــذه الحال ـــ ـــي هــــ ـــ ـــ ــــرون فـ ـــ یعتبـــ
                                                           

  .55ص  ، 2017 ماي واألعمال، القانون مجلة ،الشرعیة غیر الهجرة لظاهرة التشریعیة المقاربة نجوى، غالم) 1
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ــــي ال ـــ ـــــف وللقاضــــ ـــ ــــروف التخفیـــ ـــ ــــن ظــــ ـــ ــتفادة مــــ ـــ ـــ ــتهم االســـ ـــ ـــ ــــدیر للمـــ ـــ ـــــي تقــــ ـــ ــة فـــ ـــ ـــ ـــلطة الكاملـــ ـــ ـــ ســ

  .1ذلك

ـــــدل ـــ ــــر العـــ ـــ ـــ ـــــالي وزیـ ـــ ـــــدخل معـــ ـــ ـــ ــا ت ـــ ــــ ـــابق بینمــ ـــ ـــ ـــید الســ ـــ ـــ ــام الســ ــــ ـــ ــ ــــل األخت ـــ ـــ ـــب "حامـ ـــ ـــ ــ الطی

ـــز ـــ ـــ ـــــى " بلعیـــ ـــ ـــ ـــي رده علــ ـــ ــــ ــة فـــ ـــ ـــ ـــ ــثال للحكومـ ـــ ـــ ـــ ــفته ممــ ـــ ـــ ـــ ـــة بصـ ـــ ـــ ـــة األهمیــــ ـــ ـــ ــة بالغــــ ـــ ـــ ـــ ـــــاء كلمـ ـــ ـــ بإلقــ

ـــــا أن  ـــ ـــ ــوقرین، مبین ـــ ــــ ــــواب المــ ــــ ـــ ـــه ألراء الن ـــ ـــ ـــــن احترامــ ـــ ــــا عـــ ـــ ـــ ــــر فیهـ ـــ ـــ ــــدیالت عبـ ــــ ـــي التعـــ ـــ ـــ مقترحــ

ــادة  ـــ ـــ ـــتحداث المــ ـــ ـــ ـــي السـ ـــ ـــ ــــداعي األساسـ ــــ ــ ـــرر 175ال ـــ ـــ ـــــي  1مكـ ـــ ـــانوني فــ ـــ ـــ ــــراغ قـ ــــ ــــد فــ ـــ ــو ســـ ـــ ـــ هــ

ـــد  ـــ ـــالحرف الواحــــ ــــ ـــه بـــ ـــ ــا قالــــ ــــ ــــات، وممــــ ــــ ــانون العقوبــ ـــ ــــارما قـــــ ـــ ــرا صـــ ـــ ـــة أمـــــ ـــ ـــت الحكومــــ ـــ ــــد تلقــــ ـــ لقـــ

ــــل  ـــ ـــ ـــن أجــ ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ـــة تعمـــ ـــ ـــ ــكیل لجنـــ ــ ـــ ــــاع وزاري بتشـــــ ـــ ـــ ــــالل اجتمــ ـــ ـــ ـــة خــ ـــ ـــ ــیس الجمهوریـــ ــ ـــ ـــ ـــــن رئــ ـــ مــــ

ــــذه  ـــ ـــ ــــأن هـ ـــ ـــرت بــــ ـــ ـــ ــــا، وذكــ ـــ ـــ ـــــاهرة لمعالجتهـ ـــ ـــذه الظـــ ـــ ـــ ــببات هــ ـــ ـــ ـــباب ومســـ ـــ ـــ ــــى أســ ـــ ـــ ــول إلـ ـــ ـــ الوصـــ

ــأن الحك ـــ ــــ ـــت شــــ ـــ ـــ ــــل ولیســــ ـــ ـــ ــــع ككـــ ـــ ـــ ـــــأن المجتمـــ ـــ ـــ ــــاهرة شــ ـــ ـــ ــــذا الظـــ ـــ ـــ ـــول هـــ ـــ ــــ ـــــدها، وأقـــ ـــ ـــ ــة وحــ ـــ ـــ ـــ ومــ

ـــد  ـــ ـــ ــة، فقـ ـــ ـــ ـــذه النقطــ ـــ ـــــوص هــــ ـــ ــوض بخصــ ـــ ـــ ــبس أو غمــ ـــ ـــ ــــاك لــ ـــ ــون هنـــ ـــ ـــ ــــى ال یكــ ـــ ـــیح حتـــ ـــ ـــ للتوضـ

ـــباب،  ـــ ــؤالء الشـــ ــ ــا هـــــ ـــ ـــياعتبرنــــ ـــ ــــل ألننـــ ـــ ـــم  أفضــ ـــ ـــم نقـــ ــــ ــــحایا ولــ ـــ ــطلح ضــ ـــ ـــذا المصــــ ـــ ــتخدام هـــ ــــ اســـ

ــــابعتهم  ـــ ـــ ــــاءت  أوبمتـ ـــ ـــل جــــ ـــ ـــ ــ ــاقبتهم ب ـــ ــــ ـــمعــ ـــ ـــ ــــا هــ ـــ ـــ ـــة لهـ ـــ ـــ ــ ـــة وال عالق ـــ ـــ ــــدة عامــ ـــ ـــ ـــادة كقاعـ ـــ ـــ ذه المــ

  .بالحراقة 

ـــــدل ـــ ـــــر العــــ ـــ ـــة وزیــــ ـــ ـــ ــــد كلمـــ ــــ ــــرر وبعــــ ـــ ـــ ـــاب مكــ ـــ ـــ ــــا  قالســـ ـــ ـــ ــــح جلیــ ـــ ـــ ـــال  أنیتضــ ـــ ـــ ــــادة  فعـــ ـــ ـــ المــ

ــــا ب  ـــ ـــة لهـــ ـــ ـــ ــال ال عالقـ ـــ ـــ ــ ــــدل ق ـــ ـــر العـــ ــــ ـــ ــید وزی ـــ ــــ ــا السـ ـــ ــــ ــــن طالمـ ــــ ـــا، ولكــ ـــ ـــ ـــــا قانونیـ ـــ ــــدت فراغــ ـــ ســـ

ــــادة   ــــ ـــ ـــوم المـ ـــ ـــ ـــو مفهـــ ـــ ـــ ــحایا، وهـــ ـــ ـــ ـــ ــــم ضـ ـــ ــــ ــة ألنهـ ــــ ـــ ــق  175الحراقـــ ـــ ـــ ـــ ــول  المتعلـ ـــ ـــ ـــ ـــــن البرتوكـ ـــ ـــ مـ

ــــدل  ـــ ـــ ــــان بــ ـــ ـــ ـــو البرلمــ ـــ ـــ ــــر والجـــ ـــ ـــ ــــر والبحــ ـــ ـــ ــق البــ ـــ ـــ ـــن طریــــ ــــ ـــ ــاجرین عــ ـــ ــــ ــــب المهـــ ـــ ـــ ــة تهریــ ـــ ـــ ـــ بمكافحـ

ــــذفها، ـــ ـــ ــاقتراح حــ ـــ ـــ ـــ ـــط بـ ــــ ـــ ـــك فقــ ـــ ـــ ــــات  2التمســـ ـــ ـــ ــ ــــى بارون ـــ ـــ ــ ــــط إل ـــ ـــ ــ ــــرف فق ـــ ـــ ــها ینصــ ـــ ـــ ـــ ــــل نصـ ـــ ـــ بجعــ

ـــمل  ـــ ـــة وتشـــ ـــ ـــة معینـــ ــــ ـــص فئــ ــــ ــة ال تخــ ــــ ـــدة عامـــ ـــ ـــا قاعـــ ـــ ــــدل جعلهـــ ـــ ــــرهم بــ ـــ ــــر وتهجیــ ـــ ـــب البشــ ـــ تهریـــ
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ـــــن  ـــ ــحایاهم مــ ـــ ـــ ــــر وضــ ـــ ـــي البشـــ ـــ ـــ ـــین مهربـ ـــ ـــ ـــوي بـ ـــ ـــ ــــا یسـ ـــ ــتثناء ممـــ ــ ـــ ــــخاص دون اســـ ـــ ــة األشـــ ـــ ـــ كافــ

  .المهاجرین السریین

ــادة  ـــ ـــ ـــ ــــن المــــ ـــ ـــ ـــ ــرر  175لكــ ـــ ــــ ـــ ــــا  01مكـــ ـــ ـــ ـــ ـــام علیهــ ـــ ـــ ـــ ـــویت العـــ ـــ ــ ــــ ـــــد التصـــ ـــ ـــ ـــ ـــذكورة بعـ ـــ ـــ ـــ المـــ

ــوطن ـــ ـــ ــ ــعبي ال ــ ـــ ــــالمجلس  الشـــ ـــ ـــ ــــرور ب ـــ ــــل مـــ ـــ ـــ ـــات الكت ـــ ـــ ــــات تعلیمـ ـــ ـــ ـــل أدبی ـــ ـــ ـــــا بفعـ ـــ ــــر ت ربمــ ـــ ي مـــ

ــــا  ـــ ـــ ــــد بفقرتیهــــ ـــ ـــ ـــي البریــــ ـــ ــــ ــــالة فــــ ـــ ــــ ـــىالرســـ ـــ ـــ ـــ ـــــى  األولــ ـــ ـــ ــــق علـــ ـــ ـــ ـــف اآلن تطبــــ ـــ ـــ ـــ ــة  ،ولألســ ـــ ـــ ـــ والثانیـــ

ــادة  ـــ ـــ ـــ ــام المــ ـــ ـــ ــــ ـــــر أحكـ ـــ ـــ ـــق البحــ ـــ ـــ ـــ ــــن طریـ ـــ ـــ ــــریین عـــ ـــ ـــ ـــاجرین الســـ ـــ ـــ ـــ ــرر  175المهـ ـــ ــــ ـــ ـــــن  1مكـ ـــ ـــ مــ

ــــریحة  ـــ ــــة صــ ـــ ـــــعیة مخالفـ ـــي وضـــ ــــ ــــر فـ ـــ ــــل الجزائـ ـــ ـــأنه أن یجعـ ـــ ــــن شــ ـــ ــــا مـ ـــ ــــات ممـ ـــ ـــانون العقوبـ ـــ قــ

ــادة  ـــ ـــ ـــــام المـــ ـــ ـــــن البر  5ألحكـــ ـــ ــــار مـــ ـــ ـــ ـــاجرین المشـ ـــ ـــ ــب المهــ ــــ ـــ ــة تهریــ ـــ ـــ ـــق بمكافحـــ ـــ ـــ ــ ــول المتعل ـــ ـــ توكـــ

ــه ـــ ـــ ــــا إلیـــ ـــ ـــ ـــر  أنفـ ـــ ـــ ــــذا  أنغیــ ـــ ـــ ــالهـ ـــ ــــ ــــري  اإلغفــ ـــ ـــ ـــرع الجزائـ ـــ ـــ ــرف المشــ ـــ ــــ ــــن طــ ـــ ـــ ـــــي  أومـ ـــ ــــا فـــ ـــ خطــــ

ــــرة  ـــ ـــ ـــر الفقــ ــــ ـــ ــادة  02تحریــ ـــ ـــ ـــ ـــــن المـ ـــ ــرر  175مــــ ـــ ــــ ــــري  1مكـــ ـــ ـــ ــــات الجزائــ ـــ ـــ ــانون العقوبــ ــــ ـــ ــــن قـــ ـــ مـــــ

  :وهي 

ــارة  - ـــ ـــى عبـــ ــــ ـــــرة األولـ ــمنت الفقـــ ــ ـــ ــــــــي مقــــــــیم"تضـ ــــــــري أو أجنب ـــــى "كــــــــل جزائ ـــ ـــا أدى إل ـــ ، ممــ

ــكال  ــ ـــ ـــروز إشـــ ـــ ـــفة بــــ ـــ ـــ ــین بصـ ـــ ـــ ــــداخلین أو المقیمــ ـــ ـــب الـــ ـــ ـــ ـــنص لألجانـ ـــ ــــمول الــــ ــــ ـــدى شــ ـــ ــول مــــ ـــ ـــ حــ

ــرح  ـــ ــــ ـــــذا یقتـــ ـــ ــالنص، لــــ ــــ ـــ ــة بـــ ــــ ـــ ــــرة قانونیـــ ــــ ـــداث ثغــــ ــــ ـــ ــالي إحــ ـــ ــــ ـــــالجزائر، وبالتـــ ـــ ــــروعة بــــ ـــ ـــ ـــر مشــ ــــ ـــ غیــ

  .كل شخص"استبدال العبارة بلفظ 

ــارة  - ـــ ــــ ــادة عبـــ ـــ ـــ ــمنت المــــ ـــ ـــ ــــــــــــوطني"تضــــ ــــــــــــیم ال ــــري "اإلقل ـــ ـــ ــــرع الجزائــ ـــ ـــ ــــدد المشــ ـــ ـــ ــــم یحــ ـــ ـــ ــ ، ول

ــــا ـــ ـــ ـــانون الجنـ ــــ ـــ ـــي القـ ـــ ـــ ــیم فــ ـــ ــــ ـــث أن اإلقلــ ـــ ـــ ـــا، حیــ ـــ ــــ ـــود بهـ ـــ ـــ ـــــي المقصــ ـــ ـــ ــیم الفعل ـــ ـــ ــمل اإلقلـــ ـــ ـــ ئي یشـــ

ــثالث  ـــ ــــ ـــ ــه الـ ـــ ــــ ـــ ــوي(بمجاالتـ ـــ ـــ ـــ ــــري والجــ ـــ ـــ ــــري والبحـــ ـــ ــــ ــ ـــــي )الب ـــ ـــ ــیم الحكمــ ـــ ـــ ــــ ـــى اإلقلـ ـــ ـــ ـــ ــافة إلـ ـــ ـــ ــــ ، إضـ

ـــوطني، ـــ ـــ ــ ـــــم ال ـــ ـــ ـــل العل ــــ ـــ ــــي تحمـ ـــ ـــ ــائرات التـ ــــ ـــ ــــفن والطــ ـــ ـــ ـــي السـ ــــ ـــ ـــل فـ ـــ ـــ ـــر  1المتمثــ ـــ ـــ ــا یثیــ ـــ ـــ ـــو مـــ ـــ ـــ وهــ

ـــب  ـــ ـــ ــــم یعاقـــ ـــ ـــ ــــرع لـ ـــ ـــ ـــة وأن المشـ ـــ ـــ ــــادي، خاصـــ ــــ ــركن المـــ ـــ ــــ ـــق الــ ـــ ـــ ـــابط تحقـــ ـــ ـــ ــول ضــ ــــ ـــ ــكاال حــ ـــ ــــ إشــ
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ــیر ال ـــ ـــ ــان تفســـ ــــ ـــ ـــإذا كـــ ـــ ـــ ـــة، فــ ـــ ـــ ـــذه الجریمـــ ــــ ـــ ـــي هـ ـــ ـــ ـــروع فـــ ـــ ـــ ــــى الشــ ـــ ـــ ـــى أن علـ ـــ ـــ ــــائم علـــ ـــ ـــ ــــاء قـ ـــ ـــ قضــ

ـــــى  ـــ ـــــال المعنـــ ـــ ــــن إعمـــ ـــ ـــ ـــع مـ ـــ ـــ ــذا ال یمنــ ـــ ـــ ــوطني، فهـــ ــ ــــ ــراب الـــ ــــ ـــ ــــادرة التــ ـــ ـــ ــــالنص مغـ ـــ ـــ ــود بـ ـــ ـــ المقصـــ

ـــفة  ـــ ــوطني بصــــ ـــ ـــراب الـــــ ـــ ـــادرة التــــ ـــ ـــم مغــــ ـــ ـــتم رغــــ ـــ ـــد تــــ ـــ ــــ ــة ق ـــ ـــ ـــون أن الجریمــ ـــ ــنص، كــــ ـــ ـــ ــــي للــ ـــ الحرفـــ

ــافرین  ـــ ـــ ـــ ــــى المســ ـــ ـــ ـــ ـــارین أو حت ـــ ــــ ــــارة أو الطیـــ ـــ ـــ ــبة للبحـــ ـــ ـــ ـــ ـــــال بالنســ ـــ ـــ ـــو الحــ ـــ ــــ ـــــا هـــ ـــ ـــ ــــرعیة، كمــ ـــ ـــ شـــ

ــــائرة بم ــــ ــــفینة أو الطــــ ـــ ـــــادرون الســـــ ـــ ـــ ــــذین یغـ ـــ ـــ ـــرعیین الــ ـــ ـــ ـــول الشـــ ــــ ـــ ـــت أو الوصــ ـــ ـــ ــــات الترانزیـــ ـــ ـــ حطــ

  .بصفة غیر مشروعة

ــادة  - ـــ ـــ ـــ ـــواردة بالمـــ ـــ ـــ ـــ ـــات الـ ـــ ــــ ـــت العقوبــــ ـــ ـــ ـــ ـــرر 175إذا كانـ ـــ ـــ ـــ ــــات،  1مكــ ـــ ـــ ــانون العقوبــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن قــ ـــ ـــ مــ

ــادة  ـــ ـــ ـــة بالمـــ ـــ ـــ ــبیا مقارنــ ـــ ـــ ــیة نســـ ـــ ـــ ـــر قاســـ ـــ ـــ ـــدو غیــ ـــ ـــ ــــا  545تبــ ـــ ـــ ــــري، إال أنهـ ـــ ــــانون البحــــ ـــ ـــ ــــن القـ ـــ ـــ مـ

ــــر ال  ـــ ـــــذا األخیــــ ـــ ـــاني، فهـــ ـــ ـــ ــــروف الجــ ـــ ــــع ظــــ ـــ ــة، وال مــــ ــــ ـــ ـــة الجریمــ ـــ ـــ ــــع طبیعــ ـــ ــبة مــــ ـــ ـــ ـــر متناســـ ـــ ـــ غیــ

ــا حقیق ـــ ـــ ــــر مجرمــ ـــ ـــــا أن یعتبـــ ـــ ــــرمین، كمــ ــــ ــین المجــ ـــ ــــ ــالحبس بـ ـــ ــــ ــه بـ ـــ ـــ ـــــزج بــ ـــ ــ ـــأ ال ـــ ـــ ـــــن الخطـ ـــ ــــا ومــ ـــ یـــ

ـــب  ـــ ـــ ــادیة ألغلــــ ــــ ـــ ــــروف االقتصــــ ـــ ـــ ــــي الظـــ ـــ ـــ ــة وال تراعـــ ـــ ـــ ـــ ـــر واقعیــ ـــ ـــ ــــرى غیــــ ـــ ـــ ـــي األخـــ ـــ ـــ ـــة هــــ ـــ ـــ الغرامــــ

ـــة  ـــ ـــ ــتبدال العقوبــ ــ ـــ ـــاء اســــ ـــ ــــ ـــى القضـ ـــ ــــ ــــرح علـ ـــ ـــ ــان یقتـ ـــ ـــ ــذا كـــ ـــ ـــ ـــ ـــرعیین، ل ـــ ـــ ــــر الشــ ـــ ـــ ـــاجرین غیـ ـــ ـــ المهــ

  .1بالنفع العام 

ــــا  ـــ ـــل مــ ــــ ــبكــ ـــ ـــيســــ ـــ ــرعیة فـــ ــ ـــ ــــر الشــ ـــ ــــالهجرة غیــ ـــ ـــة بــ ـــ ـــام المتعلقـــ ـــ ـــدو أن األحكـــ ـــ ــــره، یبـــ ـــ  ق ذكــ

ـــــن  ــان مــــ ــــ ـــــذا كـــ ــــا، لــــ ـــ ـــعت ألجلهــ ـــ ــــي وضـــ ـــ ـــــداف التــ ـــ ـــق األهـ ـــ ـــة وال تحقـــ ـــ ـــر متناغمـــ ـــ ــا غیـــ ــــ مجملهـــ

  .الملح إعادة النظر فیها
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تقییم سیاسة الجزائر في مجـال تنفیـذ التزاماتهـا بمكافحـة ظـاهرة الهجـرة غیـر   : الفرع الثاني

  الشرعیة

ـــة  ـــ ـــ ــــال مكافحــ ـــ ـــ ــــي مجـ ــــ ـــا فـــ ـــ ـــ ـــر اللتزاماتهــ ـــ ـــ ـــة الجزائــ ـــ ـــ ــــى مخالفــ ـــ ـــ ـــو ف علـ ـــ ـــ ــــو قــ ـــ ـــ ــیتم الـ ـــ ـــ ســـ

  : غیر الشرعیة، على النحو التاليالهجرة 

  مخالفة الجزائر اللتزاماتها الدولیة في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة : أوال

ــادة  ـــ ـــ ــام المـــ ــــ ـــ ـــــا ألحكــ ـــ ـــــن  05وفقـــ ـــ ـــاجرین عـــ ـــ ـــ ـــب المهــ ـــ ـــ ــة تهریــ ـــ ــــ ــول مكافحــ ـــ ـــ ــــن بروتوكـــ ـــ مــــ

ـــة  ـــ ـــ ـــة الجریمــ ـــ ـــ ــــدة لمكافحــ ـــ ـــ ـــم المتحـ ـــ ـــة األمـــــ ـــ ـــ ــــل التفاقیــ ـــ ـــ ـــو المكمـ ـــ ـــ ـــر والجــ ـــ ـــ ــــر والبحــ ـــ ــــق البــــ ـــ طریــــ

ــــذي اع ــــ ـــ ـــة الــ ـــ ـــ ــــر الوطنیــــ ــــ ـــ ـــب عبــ ـــ ـــ ـــمام بموجــــ ـــ ـــ ـــدیق واالنضــــ ـــ ـــ ــــع والتصــــ ـــ ـــ ــرض للتوقیـــ ــــ ـــ ــــد وعــــ ـــ ـــ تمـــ

ـــم  ـــ ـــ ــــدة رقــــ ـــ ـــ ــــم المتحـــ ـــ ـــ ـــة لألمـــ ـــ ـــ ــــة العامــــ ـــ ـــ ـــرار الجمعیـــ ــــ ـــ ـــدورة  25قـــ ـــ ـــ ـــي الــــ ـــ ـــ ـــــي  55فــــ ـــ ـــ ـــــؤرخ فــ ـــ ـــ مــ

ـــها  2000/11/15 ـــ ـــ ـــ ـــ ــاجرین بنصـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــة للمهـ ـــ ــــ ـــ ــؤولیة الجزائیـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدم المســ ـــ ـــ ـــ ــــى عـــ ـــ ـــ ـــ ــنص علـــ ـــ ـــ ـــ ــــ تـ

ــــذا  ـــ ـــ ـــى هـــ ـــ ـــ ـــة بمقتضــــ ـــ ـــ ـــ ـــة الجزائیـ ـــ ـــ ـــ ــة للمالحقـ ـــ ـــ ـــ ـــاجرون عرضــ ـــ ــــ ــبح المهـــ ـــ ـــ ـــ ــه ال یصــ ـــ ـــ ـــ ــــى أنــ ــــ ـــ ــ عل

ــــلوك ـــ ــــ ـــدفا للسـ ـــ ـــ ـــونهم هـــ ـــ ـــ ــرا لكـــ ـــ ــــ ـــول نظـــ ــــ ـــ ــادة  البروتوكــ ـــ ـــ ـــ ـــي المـ ـــ ـــ ـــ ـــین ف ـــ ـــ ـــ ــــذا  106المب ـــ ـــ ــــن هــ ـــ ـــ مــ

ــادة  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــول، أي أن المــ ــــ ـــ ـــ ــؤولیة  05البروتوكــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن المســـ ـــ ـــ ـــ ــین مــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــحایا معفیــ ـــ ـــ ـــ ــــرتهم ضــــ ـــ ـــ ـــ اعتبــــ

ــادة  ـــ ـــ ـــ ـــام المــ ـــ ـــ ــــاة أحكــــ ـــ ـــ ــة بمراعـــ ـــ ـــ ـــ ـــة ملزمــ ـــ ـــ ـــ ـــر كدولـ ـــ ـــ ـــ ـــة، والجزائـ ـــ ـــ ـــ ـــــن  05الجزائیـ ـــ ـــ ـــذكورة مــ ـــ ـــ ـــ المـ

ـــم  ـــ ـــ ــــي رقــ ـــ ـــ ــــوم الرئاسـ ـــ ـــ ــب المرسـ ـــ ـــ ــــول بموجـــ ـــ ـــ ـــــذا البروتوكـ ـــ ـــــى هـــ ـــ ــــادقت علـــ ـــ ـــ ــــا صـ ـــ ــور أنهــــ ـــ ـــ منظـــ

ـــــي  03-418 ـــ ـــ ـــ ـــ ــؤرخ ف ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدد  09/11/2003المــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــمیة العـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدة الرســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــور بالجریـ ـــ ـــ ـــ ـــ المنشــ

ـــــي  69 ـــ ـــ ـــة فـــ ـــ ــــ ـــر  12/11/2003المؤرخــــ ـــ ـــ ـــ ـــاریخ المفــ ـــ ـــ ــــ ــــذا التـ ــــ ـــ ــــذ هـــ ـــ ـــ ـــ ــــالي منـ ـــ ــــ وض أن ،وبالتـــ

ـــب  ـــ ـــ ـــ ــبكات التهریــ ـــ ـــ ـــ ـــط شـــ ـــ ـــ ــــ ــــس فقـ ـــ ـــ ـــ ــــر یمـ ـــ ـــ ـــ ــق البحـ ــ ــــ ـــ ـــن طریـــ ــــ ـــ ـــ ـــــریة عـ ـــ ـــ ــرة الســـ ــــ ـــ ـــ ـــریم الهجــ ـــ ـــ ـــ تجــ

  .2المستفیدة، ولیس المهاجرین عبر زوارق الموت ألنهم بكل بساطة ضحایا

                                                           

1
ــــــم )  ــوم الرئاســــــي رق ــــــي  418-03المرســــ ـــدد  09/11/2003المــــــؤرخ ف ــــمیة العـــ ـــــدة الرســ ــــــي  69المنشــــــور بالجریـ المؤرخــــــة ف

  .مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجوالمتعلق ب 12/11/2003

2
  .101، ص المرجع السابق أمنة،  بوزینة امحمدي)  
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مــــــــن  545یــــــــة عنــــــــد تطبیــــــــق المــــــــادة مخالفــــــــة الجزائــــــــر اللتزاماتهــــــــا الدول: ثانیــــــــا 

  القانون البحري

ــادة  ـــ ـــ ـــ ـــام المـــ ـــ ـــ ـــ ــــائي أحكــ ـــ ـــ ـــق القضــــ ـــ ـــ ـــ ـــة التطبیــ ـــ ـــ ــــري  545بمراجعـــــ ـــ ـــ ـــ ـــانون البحـ ــــ ـــ ــــن القــــ ـــ ـــ ـــ مـ

ــانون  ــــ ـــ ـــ ــــدور الق ــــ ـــ ــــل صـ ـــ ــــ ـــرعیین قبـ ـــ ـــ ـــــر الشـــ ـــ ـــ ـــاجرین غیـ ـــ ـــ ــــى المهـــ ـــ ـــ ــ ـــــن  09/01عل ـــ ـــ ــــا یمكـ ـــ ـــ ،إنمــ

ــادة  ـــ ـــ ـــ ـــة المـ ــــ ـــ ــتوریة وخاصــ ـــ ـــ ـــ ـــادئ الدسـ ـــ ـــ ـــ ــــحا للمب ـــ ـــ ــا فاضــ ــــ ـــ ـــ ـــاره خرق ـــ ـــ ـــ ــــتور  44اعتب ـــ ــــ ــــن الدسـ ـــ ـــ مــ

ــــام  ـــ ـــــري لعــ ـــ ـــانو  1996الجزائـ ــــ ــــن قــ ــــ ــــى مـ ـــ ــ ــــادة األول ـــ ـــــى والمــ ـــ ـــدتا علـ ــــ ـــین أكــ ـــ ـــ ـــات، اللت ـــ ـــ ن العقوب

  .1عیة التجریم والعقاب شر 

ــــدأ  ـــ ـــ ـــ ــــلطات، ومبــ ــــ ـــ ــین الســــ ـــ ـــ ـــ ــــل بــــ ـــ ـــ ـــ ـــــدأ الفصــ ـــ ـــ ــــري مبــــ ــــ ـــ ــــاء الجزائــــ ـــ ـــ ـــ ــــرق القضــ ــــ ـــ ــــا خــــ ـــ ـــ ـــ كمــ

ـــــي  ـــ ـــادئ التــــ ـــ ــــ ــــم المبـ ـــ ـــ ـــــي أهـ ـــ ــــلیة، وهـــ ــــ ــراءة األصـــ ـــ ـــ ـــــدأ البــــ ـــ ـــ ــــذا مب ـــ ـــ ــة، وكـ ـــ ـــ ـــ ـــروعیة الجزائی ـــ ـــ المشــ

ـــدى  ـــ ـــد تصــ ـــ ــ ــــذا فق ـــ ـــة، لـ ـــ ــ ـــة الحدیث ـــ ــ ـــي الدول ــــ ــــراد فـ ـــ ـــات األفـ ـــ ـــوق وحریــ ـــ ــ ـــل حق ـــ ــ ــــرق تكف ـــ ـــــذا الخـ لهـــ

ــــاء  ــــال القضــــ ــیهم رجـــ ــ ــــا فــــ ـــانون بمــــ ـــ ــــال القـ ـــــن رجــــ ــة مـــ ــــ ـــهمنخبـ ـــ ـــإن  أنفســ ـــ ــــرى، فــ ــــة أخــــ ـــــن جهــــ مــ

ــادة  ـــ ـــ ـــب  545المــ ـــ ـــ ــــى جانـ ـــ ـــاص إلـــ ـــ ــــائي الخــــ ـــ ــــد الجنـــ ـــ ــترط القصـــ ـــ ـــ ـــري تشــ ـــ ـــ ــانون البحـ ـــ ـــ ـــــن القــ ـــ مــ

ــــام  ـــ ــة القیــــ ـــ ـــ ـــفینة بغیـــ ـــ ـــ ــــى ســ ـــ ـــ ــــة إل ـــ ــرب خلســــ ـــ ـــ ــــو التســـ ـــ ــــذلك، وهــــ ــــ ــاص كــ ــــ ـــ ـــادي الخــ ــــ ــــركن المــــ ـــ ـــ ال

ــنص الف ـــ ـــ ـــوم الــ ـــ ــــا لمفهــــ ــــ ــة طبقــ ـــ ـــ ـــة بحریــ ـــ ــــام بنزهــــ ـــ ـــى القیـــ ـــ ــة، بمعنــــ ــــ ـــــن برحلــــ ـــ ــي عــ ـــ ـــي، وغنـــــ ـــ رنســــ

ـــن وراء  ـــ ـــة مــــ ـــ ـــ ــــرد الرحلـ ـــ ــة ومجـــ ـــ ــــ ــه النزهـ ـــ ــــ ـــــد نیتـ ـــ ــــري واحــ ــــ ــــاجر ســ ـــ ــــد مهـــ ـــ ـــه ال یوجـــ ـــ ـــ ـــان أنـ ـــ ـــ البیـ

ــوب ــ ـــه بركـــــ ـــ ـــال  قیامـــ ـــ ــــل، فضـــ ـــ ــــاة أفضــ ـــ ــــل حیــ ـــ ــــن أجــ ـــ ـــــاطرة مــ ـــي المخــــ ــــ ـــه هــ ـــ ــــا نیتـــ ـــ ـــر، إنمــ ـــ البحـــ

ــادة  ـــ ـــ ـــ ـــــن أن المــ ـــ ـــ ـــانون،  545عــ ـــ ـــ ـــ ــــدده القـ ـــ ـــ ــــذي یحـــ ــــ ـــ ــ ــا ال ـــ ـــ ـــ ــفینة بمعناهــ ــ ـــ ــــ ــــن الســ ـــ ـــ ــــدث عـــ ـــ ـــ تتحـــ

ــداد إل ـــ ــــر امتـــ ــــان وتعتبــــ ـــ ــــم وربـ ــیة وعلــــ ـــ ــــا جنســـ ـــ ــي لهـ ـــ ــفینة التـــ ـــ ـــه، الســـ ـــ ـــة منــ ـــ ــــا وقطعــ ـــ ــیم دولتهـ ــــ قلــ

ــــار  ـــ ــــا تجـــ ـــ ــي یقتنیهــ ــــ ـــوت التــــ ـــ ــــن زوارق المــــ ـــ ـــدث عــ ـــ ــــا ال تتحــــ ـــ ــــات 2ولكنهــ ـــ ــــن بارونـــ ـــ ــوت مـــ ـــ ـــ المـ

                                                           

  .112، صالمرجع السابق أمنة،  بوزینة امحمدي ) 1
،،ص الدولیة العالقات في القانوني الجزائر و الفراغ في واالجتماعي االقتصادیة التشریعیة النظم ثغرات بوعالیة، رضوان) 2
4 -5,. 
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ــــذه  ـــ ـــحایا هــ ـــ ــــریین ضـــ ـــ ــــاجرین الســ ـــ ــــن المهــ ـــ ــوال مــ ـــ ـــ ـــع األمـ ـــ ـــق جمـــ ـــ ــــن طریـــ ـــ ـــر عــ ـــ ــب البشـــ ــــ تهریـــ

  .الشبكات

ــادة  ـــ ـــ ـــــام المـــ ـــ ـــة أحكـــ ـــ ـــ ـــدم مالئمــ ـــ ـــ ـــانوني وعــ ــــ ـــ ـــراغ القـ ـــ ـــ ــــن الفــ ـــ ـــ ــــا مكمـ ـــ ـــ ـــــن  545إذن، هنـ ـــ مـــ

ــرب  ــــ ـــ ـــة التســ ـــ ـــ ـــري لمتابعــ ـــ ـــ ـــانون البحــ ـــ ـــــن القـــــ ـــ ــة عـــ ـــ ـــ ــام برحلـــ ـــ ـــ ـــة القیـــ ـــ ـــ ــفینة بنیــ ــــ ـــ ــى ســ ــــ ـــ ــة إلــ ـــ ـــ خلســـ

ــــام  ـــ ــة القیـ ــــ ــفینة بغیــ ــ ـــى ســــ ـــة إلـــــ ـــ ــرب خلســ ـــ ــاهرة التســـ ـــ ــــائع ظـــ ـــ ـــة وقـ ـــ ـــــدم مطابقــ ـــر لعـــ ـــ ــــق البحــ طریــــ

  .برحلة مع أحكام المادة المذكورة 

ـــــي  ـــ ــ ــب الخف ـــ ـــ ـــین الراكــ ـــ ـــ ــة بـ ــــ ـــ ــــي العقوبـ ـــ ـــ ــــاواته ف ــــ ــــري، مســ ـــ ـــ ــــرع الجزائ ـــ ــــى المشـــ ــــ ــ ــــذ عل ـــ یؤخـــ

ــــذا األ ـــ ــــم أن هـــ ـــ ـــك، رغـــ ـــ ـــ ـــي ذلـ ـــ ـــ ـــاعده فـ ـــ ـــ ـــذي سـ ـــ ـــ ـــــف الـ ـــ ـــاقم والموظــ ـــ ـــ ــو الطـ ـــ ــــ ـــین عضـ ــــ ـــر وبـــ ـــ ـــ خیـ

ــــدید  ـــ ـــي تشـــــ ـــ ـــ ــــاه فـــ ـــ ـــ ــــذي راعــ ـــ ـــ ــار الــ ـــ ـــ ــو االعتبــــ ـــ ـــ ــة، وهــــ ـــ ـــ ــــذ الجریمــــ ـــ ـــي تنفیـــــ ـــ ـــ ــفته فـــ ـــ ـــ ــتغل صــــ ـــ ـــ اســــ

ــاقم  ـــ ـــو الطـــ ـــ ــــذي عضــ ـــ ــــدور الـ ــورة الــــ ـــ ــــم خطـــ ـــ ــــن رغـ ـــ ــــرائم، ولكـ ـــ ـــــن الجـ ـــر مـــ ـــ ــ ـــي الكثی ــــ ـــة فـ ـــ ــ العقوب

ــــار  ـــ ــ ــق معی ـــ ـــ ـــم یطبـ ـــ ـــ ــــري ل ـــ ــ ـــرع الجزائ ـــ ــــرب إال أن المشـــ ـــ ـــة التســ ـــ ـــ ــــاح عملی ـــ ـــي إنجــ ـــ ـــ ـــــف ف ـــ والموظـ

ــادة  ـــ ـــ ــــادة المــ ــــ ـــــص المــ ـــ ــي نــ ـــ ــــل فـــــ ـــ ـــامة الفعـــ ـــ ــــع جســــ ـــ ـــة مـــ ـــ ــب العقوبــــ ـــ ـــ ـــن 485تناسـ ـــ ــانون  مــــ ــــ القــــ

  .البحري الجزائري

ــادة  ـــ ـــ ــــذه المــ ـــ ـــدیل هـــ ـــ ـــ ــــارض بتعـ ـــ ـــــذا التعـــ ـــ ــة هــ ـــ ـــ ــ ـــان إزال ـــ ـــ ــــان باإلمكـ ـــ ـــه كـــ ـــ ـــ ــــد أنـ ـــ ــا، نجـــ ــــ ـــ وهنـ

ـــها ـــ ـــون نصــ ـــ ــــارة یكــ ـــ ــــرة إشـ ـــ ــافة فقـ ـــ ــــا بإضـــ ـــ ــادة : وتتمیمهـ ـــ ــام المـــ ـــ ــاة أحكـــ ـــ ــــع مراعـــ ـــ ـــــن  485مـ مـــ

ـــذ  ـــ ـــ ـــي المنقــ ـــ ــــ ـــب الخف ـــ ـــ ــــد الراكــ ــــ ـــدم تزویــ ـــ ـــ ــبح عــ ـــ ـــ ـــى ال یصــ ـــ ـــ ــــري، حتــ ـــ ـــ ـــــري الجزائ ـــ ــانون البحـــ ـــ ـــ القــ

ــــا  ـــ ـــ ــا تعریضــ ـــ ـــ ــة باعتبارهــــ ـــ ـــ ـــة جریمــــ ـــ ـــ ـــة بالمؤونـــ ـــ ـــ ـــة جریمـــ ـــ ـــ ـــده بالمؤونـــ ـــ ـــ ــــر وتزویـــ ـــ ـــ ـــه للخطــ ـــ ـــ لحیاتـــ

  .1كذلك باعتبارها مساعدة غیر مشروعة له على متن السفینة 

  

  
                                                           

  . 5، ص  المرجع السابقبوعالیة،  رضوان) 1
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   تدابیر ذات طابع دولي :الثاني المطلب 

  المعاهدات والمواثیق الدولیة واإلقلیمیة :األولالفرع 

ــبكات  ـــ ـــ ـــور شــــ ـــ ـــ ــــد ظهـــ ـــ ـــ ــــرة بعــ ـــ ــــ ـــادا خطیـ ـــ ـــ ـــرعیة أبعـــ ـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ـــ ــــرة غیــ ـــ ـــ ـــذت الهجــ ـــ ـــ ــــد أخـــ ـــ ـــ لقــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــة للجریمـ ـــ ـــ ـــ ـــب تنظیمیـ ـــ ـــ ـــ ــــذي یتطلـ ــــ ـــ ــــر الــ ـــ ـــ ــــرعیین ، األمـــ ـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ـــ ــاجرین غیـــ ــــ ـــ ــــط المهــــ ـــ ـــ وســـ

ــق  ـــ ـــ ـــ ـــدات والمواثیــ ـــ ـــ ـــین المعاهــــ ـــ ـــ ـــ ــــابرة ، وبـ ـــ ـــ ـــلة والعـــ ـــ ـــ ـــ ـــدول المرسـ ـــ ـــ ـــ ــین الـ ـــ ـــ ـــ ــود بــ ـــ ـــ ـــ ــــف الجهــ ـــ ــــ تكثیــ

   .الدولیة واإلقلیمیة من أجل إیجاد الحلول المالئمة لهذه الظاهرة

ـــة ،  ـــ ـــ ـــــر فعالــ ـــ ــبحت غیــ ــ ـــ ــــة أصـــ ـــ ـــ ــول الجزئی ـــ ـــ ـــین أن الحلــ ـــ ـــــم الیقـــــ ـــ ــــي علــ ـــ ـــ ـــبح ف ـــ ـــ ــــد أصـ ـــ ـــ وق

ـــة  ـــ ـــ ــة األمنیـ ــــ ـــ ـــة وأن المعالجـ ـــ ـــ ـــوانین فعالــ ـــ ـــ ــیب قـ ـــ ـــ ــــدولي وتنصــ ـــ ـــ ــع ال ـــ ـــ ـــــدخل المجتمـــ ـــ ـــتوجب تــ ـــ ـــ تسـ

  .من معاهدات وبروتوكوالت هامة للتصدي على هذه الظاهرة

  بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والجو والبحر :أوال 

ــرار  ــــ ـــ ــــب قـــ ـــ ـــ ـــه بموجـ ـــ ـــ ـــدیق علیــ ـــ ـــ ـــع والتصـــ ـــ ـــ ـــــرض للتوقیــ ـــ ــول وعـــ ــــ ـــ ـــــذا البروتوكـــ ـــ ـــد هـــ ـــ ــــ اعتمـ

ـــــم ال ـــ ـــ ـــ ــة لألمـ ـــ ـــ ــــ ـــة العامـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي الجمعیـــ ـــ ـــ ـــ ــــدة فـ ـــ ـــ ـــ ـــرو متحــ ــــ ـــ ـــ ـــة والعشــ ـــ ـــ ـــ ــــدورة الخامســـ ـــ ـــ ـــ ــــاریخ الــ ـــ ـــ ــــ ن بتـ

ــادة  15/11/2000 ـــ ـــ ـــ ـــي المــــ ــــ ـــ ـــ ــــول فــ ـــ ــــ ـــ ـــــام البروتوكـ ـــ ـــ ـــ ــیر أحكـ ـــ ـــ ـــ ــــذا  02،وتشــــ ـــ ـــ ـــ ــــراض هــ ـــ ـــ ـــ ألغــ

ــاون  ــــ ـــ ـــز التعـــ ــــ ـــ ــــذلك تعزیــ ـــ ـــ ـــاجرین، وكــ ـــ ـــ ـــب المهـــ ـــ ـــ ـــ ــة تهری ـــ ـــ ـــ ــــع ومكافحـ ـــ ـــ ــ ــــي من ــــ ـــ ـــول وهـ ــــ ـــ البروتوكــ

ـــربین  ـــ ــاجرین المهـــ ـــ ـــ ـــوق المهـ ـــ ـــ ـــة حق ـــ ـــ ــــع حمای ـــ ـــة، مــ ـــ ـــ ــــك الغای ـــ ـــًا لتلــ ـــ ـــ ــــراف تحقیق ـــ ــین دول األطــ ـــ ــــ ب

ـــد  ـــ ـــ ـــ ـــحتوقـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــادة  أوضــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــول 03المــ ـــ ـــ ـــ ـــــن البرتوكـــ ـــ ـــ ـــ ــــا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــب  مـــ ـــ ـــ ـــ ـــر تهریـــــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــد بتعبیــ ـــ ـــ ـــ ـــ یقصــ

   .1المهاجرین

  
                                                           

 دفاتر ،والمواثیق الدولیة الوطنیة التشریعات خالل من القانونیة غیر الهجرة التمیمي، رضا محمد) 1
 .228 ، ص2011 العدد الرابع، ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة عن تصدر والقانون، السیاسة
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ـــول  ــــ ـــــذا البروتوكــ ـــ ــــق هـ ـــ ـــع "ویطبــ ـــ ــــى منـــ ـــ ــ ــذلك عل ـــ ـــ ـــًا لـ ـــ ـــه خالفـــ ـــ ــــص علیـــ ـــ ــا نــ ـــ ـــ ــتثناء مـ ــ ــــ باسـ

ــادة  ـــ ـــ ـــا للمـــ ـــ ـــ ــ ــة وفق ــــ ـــ ــال المحرمــ ـــ ــــ ـــة  04األفعــ ـــ ـــ ــــا و مالحقــ ـــ ــــري عنهــــ ـــ ـــ ــول والتحـ ـــ ـــ ـــــذا البروتوكـــ ـــ هـــ

ــون  ـــ ـــ ـــي وتكــ ـــ ـــ ــــر وطنـ ـــ ـــابع غیـــ ـــ ــــرائم ذات الطــــ ـــ ــك الجـــ ــــ ــون تلــــ ـــ ـــ ــا تكــ ـــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ـــث عمومــ ـــ ـــ مرتكبیها،حیـ

ــــا  ـــ ـــ ـــ ــة فیهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة"مكونـ ـــ ــ ــــ ــــ ـــة إجرامیـ ـــ ـــ ـــ ــة جماعــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــوق "منظمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة حقـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــى حمایـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذلك علـ ـــ ـــ ـــ ، و كــــ

  .األشخاص الذین یكونون هدفًا لتلك الجرائم

ــادة  ـــ ـــ ــارت المـ ـــ ـــ ـــــد أشـ ـــ ـــه  07وقـ ـــ ـــ ـــى أن ــــ ــ ـــــول إل ـــ ــــن البروتوكـ ـــ ـــــــــل مــ یجـــــــــب أن تعتمـــــــــد ك

دولـــــة طــــــرف مــــــا قـــــد یلــــــزم مــــــن تـــــدابیر تشــــــریعیة وتــــــدابیر أخـــــرى لتجــــــریم األفعــــــال 

یر أخـــــرى التالیـــــة فـــــي حـــــال ارتكابهـــــا عمـــــدا ومـــــن اجـــــل مـــــن تـــــدابیر تشـــــریعیة وتـــــداب

ــــــدا الحصــــــول بصــــــورة مباشــــــرة أو  ــــــي حــــــال ارتكابهــــــا عم ــــــة ف ــــــال التالی لتجــــــریم األفع

   .غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

  تهریب المهاجرین :أ

ــفر أو ب:ب  ــــ ـــة ســــ ــــ ـــــداد وثیقـــ ـــ ــــق إعـ ـــ ـــن طریـــ ـــ ـــــاجرین عـــ ـــ ــب المهــ ــــ ـــهیل تهریــــ ـــ ـــــرض تســـ ـــ ــــام بفــ ـــ القیــ

ــــذا  ـــ ـــ ــــن هــ ـــ ــــ ـــة مـ ـــ ـــ ــى وثیقـــ ــــ ـــ ـــول علـــ ـــ ـــ ـــدبیر الحصـــ ـــ ــــ ـــزورة، وتــ ـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ــا أو هویـــ ــــ ـــ ـــل أو توفیرهـــ ـــ ــــ القبیــ

  .حیازتها

ــــاء  : ج ـــ ـــــن البقــ ـــة مــــ ـــ ــة المعنیـــ ـــ ـــي الدولــــ ــــ ــــا فــ ـــا دائمـــــ ـــ ــــا أو مقیمـــ ـــ ـــیس مواطنــ ـــ ـــخص لـــ ـــ ــین شـــ ـــ تمكــــ

ـــك  ـــ ـــ ـــة،  وذلـــ ــــ ـــ ــك الدولــ ـــ ـــ ــــي تلــــ ـــ ـــ ــروع فــ ـــ ــــ ـــــاء المشـــ ـــ ــــالزم ة للبقــــ ـــ ـــ ـــــروط الــ ـــ ـــــد بالشــــ ـــ ـــ ــا دون تقیـ ــــ ـــ فیهـــ

ـــول  ــــ ـــ ـــــد البروتوكــــ ـــ ـــ ــادة  أكــ ـــ ـــ ـــ ــــي المــ ـــ ـــ ـــ ـــرة ب  وف ـــ ـــ ـــ ـــي الفقــ ـــ ـــ ـــ ــــذكورة فـ ــــ ـــ ــــائل المــ ـــ ـــ ـــتخدام الوســـ ـــ ـــ ـــ باسـ

ــاجرین الم ـــــادة المهـــــ ــــرورة إعــ ـــىضـــ ـــنص علــــ ـــ ــــي تـ ــــربین والتـــ ـــــــة طـــــــرف  "1هـــ توافـــــــق كـــــــل دول

علــــــــى أن تیســــــــر وتقبـــــــــل دون إبطــــــــاء ال مبــــــــرر لـــــــــه أو غیــــــــر معقــــــــول،ا عـــــــــادة 

مـــــــــن هـــــــــذا  7الشـــــــــخص الـــــــــذي یكـــــــــون هـــــــــدفا للســـــــــلوك المبـــــــــین فـــــــــي المـــــــــادة 
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ـــــــي  ـــــــن رعایاهـــــــا أو یتمتـــــــع بحـــــــق اإلقامـــــــة الدائمـــــــة ف ـــــــول والتـــــــي هـــــــي م البروتوك

  .إقلیمها وقت إعادته

ـــول  ــــ ـــ ـــــذا البروتوكـــ ـــ ـــ ــــرص هــ ـــ ـــ ــا حـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد أن أو ل مـ ـــ ـــ ــول نجــ ـــ ـــ ـــ ـــود البروتوكــ ـــ ـــ ـــ ــــل لبنـ ـــ ـــ ـــ وكتحلی

ـــا إذ ال  ـــ ـــ ــــاجرین بطبیعتهـ ــــ ـــب المهــ ـــ ـــ ــة تهریـ ـــ ـــ ـــة جریمــ ـــ ـــ ـــو دراسـ ـــ ـــ ـــه هـ ـــ ـــ ــي دیباجتـ ـــ ــــ ــــراره فـ ـــ ــــى إقـــ ـــ ـــ عل

ـــــد،  ـــوطن الواحــــ ـــ ـــــل الـــ ــتم داخــــ ـــ ــــاتــــ ـــ ـــــن  وٕانمــ ـــــم ال یمكــــ ـــــن ثــــ ــــرى، ومــــ ـــ ـــى أخــ ــــ ـــة إلــ ـــ ـــن دولـــ ـــ ـــتم مـــ ـــ تـــ

ــة ـــ ـــ ـــ ـــامًال لمواجهـ ـــ ـــ ــًا شـــ ـــ ـــ ـــًا دولیــــ ـــ ـــ ــب نهجـــ ـــ ـــ ــــا یتطلــــ ـــ ـــ ـــا، ممــ ـــ ــــ ـــا أن تكافحهــ ـــ ـــ ـــة بمفردهـــ ـــ ـــ ــــذه  لدولـــ ـــ ـــ هــ

  .الجریمة 

ـــة  ـــ ـــز قانونیــــ ـــ ــــا مراكـــ ـــ ــالث دول لهــ ـــ ــــ ــین ث ــــ ـــ ـــاون ب ـــ ــترط التعــــ ـــ ـــ ــنهج، یشـ ــــ ـــــذا المـــ ـــ ـــة هـ ـــ ودعامـــ

ــور  ـــ ـــ ـــ ـــة العبـ ـــ ــــ ـــز دولــ ــــ ـــ ــــأ ومركــ ـــ ـــ ـــة المنشــ ــــ ـــ ــــز دولــ ـــ ـــ ــول  مركــ ـــ ــــ ــا البروتوكـــ ـــ ــــ ــــص علیهـــ ـــ ـــ ــة نــ ـــ ـــ ـــ مختلفـ

  .ومركز دولة القصد

ــنقلهم  ـــ ـــ ـــــدا لـ ـــ ـــاجرین تمهیـ ـــ ــــروج المهـــ ـــ ــــا خــ ـــ ـــتم منهــ ـــ ـــي یـــ ـــ ــة التـــ ـــ ــــي الدولــــ ـــ ـــــأ هــ ـــ ــــة المنشـ ـــ فدولــ

ـــي ـــ ـــ ـــــور هــ ـــ ـــ ــة العب ـــ ــــ ــ ـــرى، ودول ـــ ـــ ــة أخــ ــــ ـــ ــ ــــى دول ـــ ـــ ــیها  إلـ ـــ ـــ ـــرب أراضـــ ـــ ـــ ـــــر المهــ ـــ ـــ ــــي یعب ــــ ــة التـــ ـــ ـــ ـــ الدول

ـــة  ـــ ــــي الحلقـــ ـــ ـــر، فهــ ـــ ـــــد أو المهجـــ ـــ ـــة المقصـ ـــ ــا دولـــ ـــ ــة، أمــــ ــــ ــة ثالثـــ ـــ ـــى دولــــ ـــ ـــوًال إلـــ ـــ ـــحایا وصـــ ــــ بالضــ

ــــدود  ـــ ـــل حـ ــــ ـــــاجرین داخـ ــؤالء المهـــ ـــ ــــلل هـــ ـــ ــــا تسـ ـــ ـــتم فیهـ ـــ ــ ــــي ی ـــب التــــ ـــ ــ ـــة التهری ـــ ــ ـــي رحل ــــ ــرة فـ ــــ ــ األخی

ـــب  ـــ ـــ ـــة تهریــ ـــ ـــ ــــة لمكافحــ ـــ ـــ ـــذه الدولـ ـــ ــــ ـــین هـ ـــ ـــ ــــاون بــ ـــ ـــ ـــب التعـ ـــ ـــ ــ ــــا یتطل ــــ ــو مـــ ـــ ـــ ـــر، وهـــ ـــ ـــ ـــة المهجــ ـــ ــــ دولـ

ـــــى  ـــ ــبض علــــ ـــ ـــ ـــ ـــاجرین والق ـــ ـــ ــــاذ المهــ ـــ ـــ ـــة، واتخــ ـــ ـــ ـــوانین الوطنیــ ـــ ـــ ــًا للقـــ ـــ ـــ ـــ ـــاقبتهم وفق ـــ ـــ ــا ومعـــ ـــ ــــ مرتكبیهــ

ــــدابیر  ـــ ـــ ـــــن التـ ـــ ــــا مـــ ـــ ـــ ــــات وغیرهـ ـــ ـــ ــادل المعلومـ ـــ ــــ ــــن تبــ ــــ ـــــا مـــ ـــ ــة لمواجهتهـــ ــــ ـــ ـــدابیر الالزمــ ــــ ـــة التــــ ـــ ـــ كافــ

ـــة ، ـــ ـــ ـــ ــادیة واالجتماعیـ ـــ ـــ ــــ ـــة واالقتصـ ـــ ـــ ـــ ـــول  1األمنیـ ــــ ـــ ـــراض البروتوكـــ ـــ ـــ ـــ ـــون أغـ ـــ ـــ ـــ ـــك تكـ ـــ ـــ ـــ ــــى ذلـ ـــ ـــ وعلـــ

  : تنص صراحًة على أهداف یسعى لتحقیقها وهذه األهداف هي
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  ریب المهاجرینمنع ومكافحة ته -

ــوقهم  - ـــ ـــ ـــ ـــل حقـ ـــ ـــ ــــرام كامـــ ـــ ـــ ــع احتــ ـــ ـــ ـــــاعدتهم مــــ ـــ ـــــربین ومســــ ـــ ــاجرین المهــــ ـــ ـــ ـــوق المهــــ ــــ ـــ ـــة حقــ ـــ ـــ حمایـــ

  اإلنسانیة

ـــم  - ـــ ـــ ـــن ثـ ـــ ـــ ـــــداف ومـ ـــ ــــك األهــ ـــ ـــ ــق تل ـــ ــــ ـــى تحقیـ ـــ ـــ ــــراف علـ ـــ ــــدول األطـــ ـــ ـــ ـــین ال ـــ ـــ ــاون بـ ــــ ـــ ــــز التعـ ـــ تعزیـــ

ـــب  ـــ ـــة تهریـــ ـــ ــــف جریمـــ ـــ ــیة تعریــ ـــ ـــاور رئیســــ ــــ ـــة محــ ـــ ـــول ثالثـــ ــــ ــول حــ ـــ ـــــذا البروتوكــــ ـــ ــــام هـ ـــ ــإن أحكــ ــــ فـــ

ـــدول ـــ ــــ ـــ ــــاون الــ ـــ ـــ ـــ ـــحایا، التعــ ـــ ـــ ـــ ـــة الضـــ ـــ ـــ ـــ ــــاجرین، حمایـــ ــــ ـــ ــــذه المهـــ ـــ ـــ ـــ ـــة هــ ـــ ـــ ـــ ــــال مكافحـــ ـــ ـــ ــــي مجـــــ ـــ ـــ ـــ ي فــ

  .الجریمة

ـــة  ـــ ـــ ـــــا جریمــ ـــ ــاجرین دائمـــ ــــ ـــ ـــب الهـ ـــ ـــ ـــة تهریــ ـــ ـــ ــول أن جریمـ ـــ ــــ ـــــن البروتوكــ ـــ ـــــتنتج مــ ـــ ــا یســـ ــــ ـــ أیضـ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــة ودولیـ ـــ ـــ ـــة ومحترفــــ ـــ ـــ ـــ ـــة منظمـ ـــ ـــ ــة إجرامیــــ ـــ ـــ ــــًا جماعـــــ ـــ ـــ ـــــا دائمـــ ـــ ـــ ـــي ترتكبهــ ـــ ـــ ــابع وطنــــ ـــ ـــ ـــ ذات طــ

  .عابرة للحدود

ـــة  ـــ ـــ ــوالت المكملـ ـــ ــــد البروتوكـــــ ــــ ـــــن أحــ ـــ ــول مــ ــ ــــ ـــــذا البروتوكــ ـــ ـــون هــ ـــ ـــ ــــي كـ ـــ ـــر طبیعـــ ـــ ـــ ــــذا أمـ ـــ وهـــ

ــــدة  ـــ ــــم المتحــــ ـــ ـــة األمــــ ـــ ـــ ــوز التفاقیــ ـــ ـــ ــال یجـــ ـــ ـــ ـــة، فـــ ـــ ـــ ــــر الوطنیــ ـــ ـــة عبــــ ـــ ـــة المنظمـــــ ـــ ـــ ــــة الجریمــ ـــ لمكافحــــ

  .تفسیر أحكامه بعیدا عن تلك االتفاقیة 

  اتفاقیة شنغن :ثانیا  

ــــام  ـــ ــمبورغ عــــ ـــ ـــ ـــــي لكســـ ـــ ــنغن فـــ ــ ـــ ـــة شــــ ـــ ـــى اتفاقیـــــ ــــ ـــع علــــ ــــ ــــم التوقیــــ ــــ ــــرف  1975تـــ ـــ ــــن طــــ ـــ مــــ

ــــاء  30 ـــ ـــ ــــر أعضـــ ـــ ـــ ــــرى غیـــ ـــ ـــ ــ ــــي، ودو ل أخـ ـــ ـــ ـــــاد األوروبـــ ـــ ـــ ــــي اإلتحــ ـــ ـــ ــا دول فـــ ــــ ـــ ـــ ــة معظمهـ ــــ ـــ ـــ دولـ

ـــي ـــ ـــ ـــــاد األوروبــ ـــ ــــي اإلتحـــ ـــ ــرا 1فــــ ــــ ـــ ــــرویج وسویســ ــــ ـــلندا النـــ ـــ ـــ ــــاء یســ ـــ ـــ ــــر أعضـ ـــ ـــرى غیــــ ـــ ـــ ، ودو ل أخــ

ــیس  ــ ــــ ــــي ولـــ ـــ ـــ ــــاون األمنـ ــــ ـــراءات التعـــ ـــ ـــ ــــي إجــ ـــ ـــ ـــط فـ ـــ ـــ ــــدا فقــ ـــ ـــ ــــدة وأیرلنـ ـــ ـــ ـــة المتحـ ـــ ـــ ــــارك المملكــ ــــ وتشـــ
                                                           

 ، الجزائري والتشریع الدولیة في االتفاقیات بهم واالتجار البشر تهریب وجریمة المشروعة غیر الهجرة شریفة، سوماتي) 1
 .12، ص  2016الشرعیة، جامعة أدرار،  غیر الهجرة حول الدولي الملتقى
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ــــدود ٕ  ـــ ـــي الحــ ـــ ــترك فـــ ـــ ـــتحكم المشـــ ـــ ــراءات الـــ ـــ ــــي إجــــ ـــ ـــــراءات فـ ــــل  إجــــ ـــ ــیس كــ ـــ ــا أن لــــ ـــ ــــزا، كمــــ ـــ الفیـ

  .دولة عضو في االتفاقیة

ـــددت موا  ـــ ـــ ـــ ــا حــ ـــ ـــ ـــ ـــة ولكنهـــ ـــ ـــ ـــ ــــى االتفاقیــ ـــ ـــ ــمت إلــــ ــ ـــ ـــ ـــــدول انضــــ ـــ ـــ ـــذه الـــ ـــ ـــ ـــ ــبعض هــ ــ ـــ ـــ ـــد فــــ ـــ ـــ ـــ عیــ

ــــام ـــ ــــي عـ ــــذ فــــ ـــ ــتبدأ التنفیـ ــ ـــ ـــي سـ ـــ ـــــرا التــ ـــل سویســـ ـــ ــــذ مثــ ـــ ــــدء التنفیـ ـــ ــتقبلیة لبـ ــ ـــدف  ،مســــ ـــ ــع الهــ ـــ ویرجـــ

ــور  ـــ ـــ ـــة وظهـــ ـــ ـــ ــــدة األوروبیـ ـــ ــــم الوحــــ ـــ ـــ ــــق حل ـــ ـــ ـــامي تحقی ـــ ـــ ـــى تنــ ـــ ـــ ـــة إلـ ـــ ـــ ــــذه االتفاقیـ ـــ ــع هــــ ـــ ـــ ــــن توقیــ ـــ مـــ

ــین  ـــ ـــ ـــ ـــواطنین بـ ـــ ـــ ــیارات والمـــ ـــ ـــ ـــرور الســــ ـــ ــــ ـــة مــ ـــ ـــ ـــیم حركـــ ـــ ـــ ـــدود وتنظـــ ــــ ـــ ــــة الحــ ـــ ـــ ـــى إزالــ ـــ ـــ ـــة إلـــ ـــ ـــ الحاجـــ

ـــد ــــ ـــ ـــ ـــادل الـ ـــ ـــ ـــ ــة أن تتبــ ـــ ــــ ـــ ــــذه االتفاقیــ ـــ ـــ ـــ ــب هـ ـــ ــــ ـــ ـــاورة، وتوجــ ـــ ــــ ـــ ــــدول المجـ ــــ ـــ ـــــي الـــ ـــ ـــ ــــاء فـــ ـــ ـــ ـــ ول األعضـ

ــــام  ـــ ـــ ـــمى بنظـ ـــ ـــ ــــا یســ ـــ ـــر مــــ ــــ ـــ ــها عبـ ـــ ـــ ــــع بعضـــ ـــ ـــ ـــة مـ ـــ ـــ ــیة واألمنیــ ـــ ـــ ـــات الشخصـــ ـــ ـــ ـــة المعلومــ ــــ ـــ االتفاقیـ

ـــر  ـــ ـــ ــــخص غیـــ ــــ ـــى أي شــــ ـــ ـــ ــبض علـــ ــــ ـــ ــهولة القـــ ـــ ــــ ــــي ســـ ـــ ـــ ــــا یعنــ ـــ ـــ ـــو مــ ـــ ـــ ــــاتي، وهـــ ـــ ـــ ــینغن المعلومــ ـــ ـــ شــــ

  .مرغوب فیه في أي دولة، ما دامت المعلومات المتوفرة تقول ذلك

ــــام  ـــ ـــــذا النظـــ ـــ ــــاد هــ ـــ ــــد أفـــ ــــ ــنغن(وقــ ـــ ـــ ـــات شــ ـــ ــــام معلومــــ ـــ ـــــي ) نظـــ ـــ ـــه فــ ـــ ــــاء بــــ ـــ ــــدول األعضـــ ـــ الـــ

ـــــن  ـــدخول مــــ ـــ ــــایلون بالـــ ـــ ــانوا یتحـ ـــ ـــذین كــــ ـــ ــــرعیین الــ ـــ ــــر الشــ ـــ ـــاجرین غیـ ـــ ــول المهـــ ــ ــــن دخــــ ـــ ـــد مــ ـــ الحــ

ـــك  ـــ ـــ ـــا وذلــــ ـــ ـــ ــفر إلیهــــ ــــ ـــ ــبهم بالســــ ــ ـــ ـــ ــــت طلـــ ـــ ـــ ــــي رفضـــ ـــ ـــ ــــد التـــ ـــ ـــ ــة المقصـــ ــــ ـــ ــــر دولــــ ـــ ـــ ـــــرى غیـــ ـــ ـــ دول أخــ

ـــــى  ـــا إلــــ ـــ ـــفر منهـــ ـــ ــــم الســـ ـــ ــیاحة ثــ ـــ ـــرى للســــ ـــ ـــة أخـــ ـــ ــــى دولـــ ـــ ـــفر إلــ ـــ ــیرة بالســـ ــ ــــى تأشـــــ ـــ ــول علــ ـــ بالحصــــ

  .دولة المقصد

ـــة  ـــ ـــ ــــرطة األوروبیــ ـــ ـــ ـــة الشـ ـــ ــــ ــــدت منظمـ ـــ ـــ ــــد اعتمـ ـــ ـــ ـــــذا وقـ ـــ ـــــول(هـــ ـــ ــــاز ) الیوروبـــ ـــ ـــ ــــي الجهـ ـــ ـــ وهـ

ــادل  ـــ ــتم تبـــ ـــ ـــة یـــ ـــ ــــن ثمــ ــــاتي، ومــــ ـــ ـــام المعلومـ ـــ ــذا النظــ ـــ ـــــا هـــ ـــي أوروبـــ ـــ ـــرطة فــ ــــن الشـــــ ــؤول عــــ ـــ المســـ

ــــرة  ـــ ـــ ـــة الهجـ ــــ ـــ ـــــال مكافحـ ـــ ـــــي مجـــ ـــ ــة فـــ ـــ ـــ ـــة األوروبیـــ ـــ ـــ ـــن الوطنیــ ــــ ـــ ــــزة األمـ ـــ ـــ ـــین أجهـ ـــ ـــ ـــات بــ ــــ ـــ المعلومـ

  .1غیر الشرعیة 
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  االتفاقیات الثنائیة بین الدول :ثانیا 

  المتحدة  األمم -1

ـــر  ـــ ـــ ــــي تظهـــ ـــ ـــ ــ ــــدول الت ـــ ـــ ــ ــین ال ـــ ـــ ـــ ــــات بـ ـــ ـــ ــ ــــذه االتفاقی ـــ ـــ ــتم هــ ـــ ـــ ـــ ــــاكل وتـ ـــ ـــ ـــاظم مشــ ـــ ـــ ــا وتتعـــ ـــ ـــ فیهــــ

ـــاجرین  ـــ ـــ ـــادة المهـــ ـــ ـــ ــــى إعـــ ـــ ــــ ــــات إلـ ـــ ـــ ــ ــــذه االتفاقی ـــ ـــ ـــــدف هــ ـــ ـــ ـــرعیین، وتهـ ـــ ـــ ــــر الشـــ ـــ ـــ ــ ـــاجرین غی ــــ ـــ المهــ

ــــا  ـــ ـــًا مـ ـــ ــوطین وغالبــ ـــ ـــادة التـــ ـــ ـــة إعــ ـــ ـــمى بعملیــ ـــ ــــا تســ ـــ ـــي مـ ـــ ـــانهم وهــ ــــ ــــى أوطـ ــــ ـــرعیین إل ـــ ــــر الشــ ـــ غیـ

ـــاجرین  ـــ ـــ ــؤالء المهـ ـــ ـــ ـــدرة لهــ ـــ ـــ ـــة المصـ ـــ ـــ ـــــا للدولـ ـــ ـــض المزایــ ـــ ــــذه بعــــ ـــ ـــادة هـــ ـــ ـــ ـــة اإلعـ ـــ ـــ ـــعب عملیـ ـــ ـــ یصـ

  : مزایاأو للمهاجرین أنفسهم ومن أمثلة هذه ال

  .إنشاء مراكز للتدریب إلعادة تأهیل المهاجرین العائدین -

ــــات  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدین أو إعان ـــ ـــ ــــ ــ ــؤالء العائ ــــ ـــ ـــ ـــ ــغیل هـ ـــ ـــ ـــ ــــ ــة لتشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــواء للدول ـــ ـــ ـــ ــادیة ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــات اقتصـ ـــ ـــ ـــ ـــ إعان

  .للعائدین أنفسهم

  .تخصیص عدد من فرص العمل للهجرة النظامیة للعمالة في هذه الدول -

ــــام ـــ ــــر عــ ـــ ـــا أواخــ ـــ ــا وفرنســـ ـــ ـــ ــت ألمانیـ ـــ ـــ ــــد طرحـ ـــ ــــاء  2007وقــ ـــ ــــي اللقــ ـــ ـــــي فــ ـــ ـــــد فـ ـــ ــــذي عقـ ـــ الــ

ــــت دول  ـــ ـــ ـــ ــــر ســـ ـــ ـــ ـــ ــــة اكبـــ ـــ ـــ ـــ ـــه وزراء داخلیـــ ـــ ـــ ـــ ــــارك فیــــ ـــ ـــ ـــ ــة، وشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتراتفورد البریطانیـ ـــ ـــ ــــ ـــة ســـ ـــ ـــ ــــ مدینـــ

ـــر  ـــ ـــ ـــرة غیـ ـــ ـــ ــكلة الهجـ ـــ ـــ ــــل مشــ ــــ ــــى حــ ــــ ــ ـــــدف إل ـــ ــــًا یهــ ـــ ـــي اقتراحـــ ــــ ـــــاد األوروبـــ ـــ ـــي اإلتحــ ـــ ـــ ــــاء فـ ــــ أعضــ

ــــا  ـــ ـــ ـــزح منهـ ــــ ـــي ینــــ ـــ ـــ ــــدول التــ ـــ ـــ ـــنح الـ ـــ ــــاء ومـــــ ـــ ـــ ــادة إحیـ ـــ ـــ ــراح إعـــ ـــ ـــ ـــمن االقتـــ ـــ ـــد تضـــــ ـــ ـــ ــــرعیة، وقــ ـــ ـــ الشـ

ـــد ــــ ــة، والمحـ ـــ ــــل المتاحـــ ـــ ــرص العمـ ـــ ـــــن فـــ ــة مـــ ــــ ــب عالیــ ـــ ــــرة نســـ ـــــالبوا الهجــــ ــو طـــ ـــ ـــ ــــا ل ـــ ــــا فیمـ ـــ دة زمنیـ

ــرعیین،  ــــ ـــ ـــــر الشــ ـــ ـــاجرین غیـــ ـــ ـــ ـــترجاع المهــ ـــ ـــ ـــــا ٕ اســ ـــ ــال یطالیـــ ـــ ـــ ــــاون حیـــ ـــ ـــ ــتعدادها للتعـ ـــ ـــ ــــدت اســـ ـــ أبــــ

ــــدا ــــ ــــا وبولنـ ـــ ــــا وا وألمانیــ ـــ ـــــن بریطانیــ ـــ ـــل مـ ـــ ــا كـــ ـــ ـــ ـــي تؤدیهـ ــــ ـــط التــ ـــ ـــذه الخطـــ ـــ ــــن هـــ ــــ ـــت 1ولكـ ـــ ـــ ، مازال

ــــرة  ـــ ـــ ـــة الهجــ ـــ ـــ ـــة سیاســـ ـــ ـــ ــــي ممارســـ ـــ ـــ ـــاد فــ ـــ ـــ ـــن دول اإلتحـــ ـــ ــــ ـــة مــ ـــ ـــ ــــل دولـــ ـــ ـــ ـــق كــ ـــ ـــ ــــن حـــ ـــ ـــ ــق مــ ـــ ـــ تنطلــــ
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  .ذه الدولوالعمل، نابعة من السیادة الوطنیة لكل من ه

ـــع   ـــ ـــ ـــة مـ ـــ ـــ ـــات ثنائیـ ـــ ـــ ــــإجراء اتفاقیـ ـــ ـــي بـــ ـــ ـــ ـــــاد األوروبـ ـــ ــــن اإلتحــ ـــ ـــت دول مـــ ـــ ـــ ـــد قامـ ـــ ـــــذا وقــــ ـــ هــ

ــــا  ـــ ـــواطنین فیمـــ ـــ ـــ ــــال المـ ـــ ـــ ـــرة وانتق ـــ ـــ ــــة الهجـ ـــ ـــ ــیم عملی ـــ ـــ ــال تنظــ ــــ ـــ ــــي مجـ ـــ ـــ ــــط ف ـــ ـــــرق األوســـ ـــ دول الشــ

ـــة  ـــ ـــ ـــار المترتب ـــ ــالج اآلثـــ ـــ ـــرعیة وعــــ ـــ ـــــر الشـــ ـــ ـــرة غیـ ـــ ـــة الهجـــ ـــ ــــال مكافحـــ ــــ ــــي مجـ ـــ ــ ــــا ف ـــ ــــا وأیضــ ـــ بینهــ

ـــات الث ـــ ـــ ـــن االتفاقی ـــ ـــــد مـــ ـــ ـــیح العدیـ ـــ ــــم توضـــ ـــ ـــد تــ ـــ ـــ ــــذا وق ـــ ــــا، هــ ـــ ــــذكر عنهــ ـــ ــــدول نــ ـــ ـــین الــ ـــ ـــ ـــة ب ـــ ـــ نائی

  :منها ما یلي 

  بین إیطالیا و مصر اتفاقیة 1

ــــریة  ــــ ـــ ــــلطات المصـــ ــــ ـــ ـــة للســـ ـــ ـــ ـــ ـــرة كافیــ ـــ ـــ ــــاء فتـــــ ـــ ـــ ـــى إعطــــ ـــ ـــ ـــة علـــــ ـــ ـــ ـــ ــــذه االتفاقیــ ـــ ـــ ـــ ــنص هـ ـــ ــــ ـــ وتــ

ـــة  ـــ ـــ ــالیف عملیــ ــــ ـــ ــة تكــ ـــ ــــ ـــــالي لكافــ ـــ ـــب اإلیطـــ ـــ ـــ ـــــل الجانــ ـــ ـــع تحمـــ ـــ ــــ ــــا مـ ــــ ــوطین مواطنیهـــ ـــ ـــ ــــادة تـــ ـــ ـــ إلعـ

ـــاع  ـــ ــق أوضــــ ـــ ـــ ـــالي بتوفیـ ـــ ــــب اإلیطـــ ـــ ـــــام الجانـــ ـــ ـــة قـ ـــ ـــ ــــذه االتفاقی ــــ ــب هــ ـــ ــوطین، وبموجــــ ـــ ـــ ــــادة التـ ــــ إعـ

ــــام  ـــ ـــ ــــا عـ ـــ ـــ ـــي إیطالیـ ـــ ـــ ــــرعي فــ ـــ ـــ ــــر شـ ـــ ـــ ـــكل غیـ ـــ ـــ ـــین بشــ ـــ ـــ ـــریین المقیمــ ــــ ـــ ـــــن المصـ ـــ  2007اآلالف مـــ

ــی ـــ ـــ ـــــى  رةتأشــــ ـــ ـــ ـــة إلـ ـــ ـــ ــــة الحاجـــ ـــ ـــ ــــي حالــ ـــ ـــ ــــریة، وفــ ـــ ـــ ـــة المصــ ـــ ـــ ــــمیة للعمالـــ ــــ ـــ ـــة  وموسـ ـــ ـــ ــــل دائمـــ ـــ ــــ عمـ

ــــل  ـــ ـــ ــة لتأهیـ ـــ ـــ ـــ ـــیم دورات تدریبی ـــ ـــ ـــــالي بتنظــ ـــ ــب اإلیطـــ ـــ ـــ ـــ ـــوم الجان ـــ ـــ ــ ـــة یق ـــ ـــ ــ ـــــدریب العمال ـــ ـــ ـــل وت ـــ ـــ ــ تأهی

  .العمالة المصریة عن طریق معهد دون بوسكو

  اتفاقیة بین إیطالیا والجزائر 2

ــــر ا ـــ ــــریین غیــــ ـــ ــاجرین الجزائــــ ــــ ـــ ــــل المهــ ـــ ـــم ترحیــــ ـــ ـــ ـــة تــ ـــ ـــ ــــذه االتفاقیــ ـــ ــب هــــ ـــ ـــ ـــرعیین وبموجـــ ـــ ـــ لشــ

ــة( ـــ ـــف ) الحراقـــ ـــ ـــــن نصــ ـــر مـــ ـــ ــــل أكثــ ـــ ــــل ترحیـ ـــ ــــم بالفعـ ـــ ــــد تـ ـــ ــیاتهم، وقـ ــ ـــ ـــن جنسـ ــــ ـــق مـ ـــ ـــــد التحقیــ بعـــ

ـــریین  ـــ ــــ ــــل للجزائ ـــ ــیرة عمـــ ـــ ـــ ـــف تأشــ ـــ ـــ ـــة ألـ ـــ ـــ ـــة اإلیطالیـ ـــ ـــ ــــدمت الحكومـ ـــ ـــ ــــد ق ـــ ـــ ــــخص، وق ـــ ـــون شـــ ـــ ـــ ملیـ

  .12009ومثلها عام  2007عام 
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  اتفاقیة بین إسبانیا والمغرب 3

ـــر  ـــ ـــ ــرة غیــ ــــ ـــ ـــة الهجــ ـــ ـــ ـــــال مكافحــ ـــ ــي مجـــ ـــ ــــ ــة فــ ـــ ــــ ـــات الناجحــ ـــ ـــ ــــن االتفاقیــ ـــ ــــا مــــ ـــ ـــد نموذجــــ ـــ ـــ وتعــ

ـــدد  ـــ ــــ ــمح لعـــ ـــ ـــ ـــ ــة یســ ـــ ـــ ــــذه االتفاقیـــــ ـــ ـــ ـــب هـــ ــــ ـــ ـــرعیة، وبموجـــ ـــ ـــ ـــــن  3000الشــــ ـــ ـــ ــمي مــ ـــ ـــ ـــ ــــل موســ ـــ ــــ عامــ

ـــــن  ـــ ــــل عـــ ـــ ـــ ـــدة العمـ ـــ ـــ ــــد مــ ـــ ـــ ــــرب وال تزیـ ـــ ـــ ــــذین  09المغـ ـــ ـــ ـــــن الـ ـــ ــون مـــ ـــ ـــ ـــل الملتزمـــ ـــ ـــ ـــهر ویفصــ ـــ ـــ أشــ

  .سبق لهم الفصل في إسبانیا

  اتفاقیة بین اسبانیا وموریتانیا  4

ـــر  ـــ ــــم إجــــ ـــ ـــتـــ ـــ ـــدد اء اتفاقیــــ ـــ ــــل عــــ ـــ ـــة تقـــ ـــ ــــفینة عالقــــ ــــ ـــكلة ســ ـــ ـــة مشــــ ـــ ــــدولتین لمواجهــــ ـــ ـــین الـــ ـــ ة بــــ

ـــــى  ـــ ــــریقهم إلـ ـــ ـــي طــ ـــ ـــ ـــانوا ف ـــ ـــة كـــ ـــ ـــ ــــواحل الموریتانی ــــ ـــي السـ ـــ ـــ ـــرعیین ف ــــ ــــر الشــ ـــ ــ ــــاجر غی ـــ ـــــن المهــ ـــ مـ

ـــــى  ـــ ـــاجرین إلــ ـــ ــــؤالء المهــــ ــــ ــــل هــ ـــ ــا بترحیـــ ـــ ـــ ــت موریتانیــ ـــ ـــ ــــاق التزمــ ـــ ــــذا االتفـــ ـــ ـــب هـــ ـــ ـــ ــبانیا وبموجـ ــ ـــ إســـ

  . 1دولهم والتزمت اسبانیا بإقامة مستشفى میداني الستقبال المصابین منهم

  المنظمات واللجان الدولیة دور  : فرع الثانيال

  اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة : أوال

ــــام  ـــ ــــر عـــ ـــ ـــدة أواخـــ ـــ ــــم المتحــــ ـــ ــام لألمـــ ـــ ـــ ـــین العــ ـــ ـــ ـــــن األمـ ـــ ـــرار مــ ـــ ـــ ـــة بقـ ـــ ـــ ــــذه اللجنـ ـــ ـــأت هـــ ــــ أنشـــ

ــادات  2003 ـــ ــــ ـــ ــــدیم إرشـ ــــ ـــ ــ ــــرة وتق ــــ ـــ ــول الهجــ ـــ ـــ ــــ ـــة حـ ـــ ـــ ـــ ــــات الدولیـ ـــ ـــ ــع المناقشـــ ـــ ـــ ـــ ــــل جمــ ـــ ـــ ــــن أجـــ ـــ ـــ مـــ

ـــأن  ـــ ـــ ـــ ــــادات بشـ ـــ ـــ ـــدیم إرشـــ ـــ ـــ ـــ ـــرة وتقـ ـــ ـــ ـــ ـــول الهجـ ـــ ـــ ـــ ــة حـ ـــ ـــ ــــ ـــات الدولیـ ـــ ـــ ـــ ــــرةالمناقشـ ـــ ــــ ـــات الهجــ ـــ ـــ ـــ  سیاسـ

ـــة   ـــ ــــذه اللجنــــ ـــ ــــم هـــ ـــ ــالم   19وتضـــ ـــ ـــ ــاطق العــ ــــ ــة منــــ ـــ ـــ ــــن كافــ ـــ ـــرة مـــ ـــ ـــ ــؤون  الهجـ ــــ ـــي شــــ ــــ ـــرا فـــ ــــ خبیـــ

  :وكلفت بعدة مهام منها  2004عام 
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ــــات  - ـــ ـــ ــــات والمنظمـ ـــ ـــین الحكومــــ ـــ ـــ ــــرة بــ ـــ ـــ ـــول الهجـ ـــ ـــ ـــــوار حــ ـــ ـــیم حـــ ـــ ــــ ـــل تنظـ ـــ ـــ ــــن اجــ ـــ ـــ ــعي مـ ـــ ـــ الســـ

ــــؤون  ـــ ــة بشـــ ـــ ـــ ـــرى المهتمــ ـــ ـــ ـــراف األخـ ـــ ـــ ــــاص واألطـ ـــ ــــاع الخـــ ـــ ـــــدولي والقطـــ ـــ ــ ــــع ال ـــ ـــة والمجتمـــ ـــ ـــ الدولیـ

  .الهجرة

ــــل  - ـــ ـــ ــین تحلیــ ـــ ـــ ـــ ــــروابط بـ ـــ ـــ ـــة والــ ـــ ـــ ــرة العالمیـــ ـــ ــــ ــة الهجـــ ــــ ـــ ـــاهج معالجـــ ـــ ـــ ـــي منـــ ـــ ـــ ــنقص فـــ ـــ ـــ ـــ ـــه الـ ـــ ـــ أوجـــ

  .الهجرة والسیاسات المتعلقة بالقضایا العالمیة األخرى

ـــة  - ـــ ـــ ـــ ـــر اإلدارة الوطنیــــ ـــ ـــ ـــ ـــة تقریــــ ـــ ـــ ـــ ــــول كیفیــــ ـــ ـــ ــــ ـــدولي حــ ـــ ــــ ـــ ــــع الـــ ـــ ـــ ـــ ــیات للمجتمـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــدیم التوصــ ـــ ـــ ـــ تقــــ

ـــــن  ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرة والتقلیــ ـــ ـــ ــــد الهجـــ ـــ ـــ ـــ ــیم فوائـ ـــ ـــ ــــ ـــة، وتعظــ ـــ ـــ ـــ ــ ــرة الدولی ـــ ـــ ــــ ــة للهجــ ــــ ـــ ـــ ـــة والعالمیــ ـــ ـــ ـــ ــ واإلقلیمی

   .لةسلبیاتها المحتم

ـــة  ـــ ـــة لمناقشــــ ـــ ــــات إقلیمیــــ ـــ ـــدة اجتماعـــ ـــ ـــیم عــــ ـــ ــــا بتنظــــ ـــ ــرة عملهـــ ــــ ــــالل فتــــ ـــ ـــة خـــ ـــ ــت اللجنــــ ـــ ـــ قامــ

ــحت  ـــ ـــ ـــ ـــة، وأوضـ ـــ ــــ ـــرامج بحثیــ ـــ ـــ ـــ ــیالت وب ــــ ـــ ـــ ـــــل تحل ـــ ـــ ـــت بعمـ ـــ ـــ ــا قامـــ ـــ ـــ ـــ ـــرة، كمـ ـــ ـــ ــوعات الهجـــ ــ ــــ ـــ موضـ

ــوبر   ـــ ـــ ــي أكتــ ــــ ـــ ــــر فـ ـــ ــــدیم تقریـــ ــــ ـــاطاتها بتقــ ـــ ـــى 2005نشــــ ـــ ـــ ــــام  إلـ ـــ ـــكرتیر عـــ ــــ ـــمســـ ـــ ــــدة  األمــــ ـــ المتحـــ

ـــات ا ـــ ـــــن إدراك اإلمكانــــ ـــ ــــز عــ ـــ ـــدولي عجـــ ـــ ــــع الــــ ـــ ــــر أن المجتمـــ ـــ ـــــذا التقریـــ ـــ ـــي هــ ـــ ــــاء فــــ ـــ ـــة جـــ ـــ لكاملــــ

ـــــي  ـــ ـــدة التــ ـــ ــــات العدیــــ ـــ ـــت دح یـــ ـــ ـــ ــــرص والـ ـــ ــتوى الفـــ ــ ـــ ـــى مســـ ـــ ـــ ــع إلـ ـــ ـــ ـــم یرتفــ ـــ ـــ ــة، ولـ ــــ ـــرة الدولیــــ ـــ ـــ للهجـ

ــــل  ـــ ــــن اجـــ ـــ ـــدرات مـــ ـــ ــــم القــــ ـــ ــــاون ودعـــ ـــ ــیق والتعـــ ــ ـــ ــــن التنســـ ــــ ــــد مــ ـــ ـــر بمزیـــ ـــ ـــب التقریــــ ـــ ــا وطالــــ ـــ ـــ تمثلهــ

ــة و  ـــ ــــ ـــ ــ ــة والعالمی ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة واإلقلیمی ـــ ـــ ـــ ــ ـــتویات الوطنی ــــ ـــ ـــ ــــى المسـ ـــ ـــ ـــ ـــــرة علـ ـــ ـــ ـــة للهجـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــر فعالی ـــ ـــ ـــ إدارة أكثـ

ـــیات و  ـــ ــــ ـــ ـــ ــة وتوصـ ـــ ـــ ـــ ــــ ــتنتاجات اللجنــ ــ ـــ ـــ ــــ ــــًا اســـ ــــ ـــ ـــ ــــر أیضـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــمل التقریـ ــ ــــ ـــ ـــ ـــاورات یشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــائج المنــ ـــ ـــ ـــ ـــ نتـ

  .1اإلقلیمیة
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ــــاالعتراف  ـــ ـــ ـــة كــ ـــ ـــ ــــادئ معینـــ ـــ ـــ ـــا مبــ ــــ ـــ ــة لهــ ـــ ـــ ــة العالمیــــ ــــ ـــ ــــد أن اللجنـــ ـــ ـــ ـــر نجــ ـــ ـــ ــــالتعمق أكثـــ ـــ ـــ وبــ

ـــر  ـــ ــتوى الفقــــ ــ ـــ ــــض مســـ ــــ ـــة وخفــ ـــ ـــادي والتنمیــــ ـــ ـــو االقتصــــ ــــ ـــق النمـــ ــــ ـــي تحقیـــ ـــ ـــاجرین فــــ ـــ ـــدور المهــــ ـــ بــــ

ـــذ  ـــ ــــدول بأخـــ ـــ ـــق للــ ـــ ـــزءا ة، و یحـــ ـــ ــــرة جـــ ــــ ـــبح الهجـ ـــ ـــب أن تصـــ ـــ ــا یجـــ ـــ ـــ ـــــدور، كمـ ـــ ــــذا الـ ـــ ــــدیر هــ ـــ وتقــ

ــــدخولً   ـــ ـــ ـــه بـ ـــ ـــ ـــماح أو عدمــ ـــ ـــ ـــرار بالســ ـــ ـــ ـــــیها، القــ ـــ ــــدولي أراضـــ ـــ ـــ ـــة الـ ـــ ـــ ـــتراتیجیات التنمیــ ـــ ـــ ـــن إســ ـــ ـــ مــ

ـــر  ـــ ـــ ـــــرة غیــ ـــ ـــــن الهجـــ ـــ ـــد مـــ ـــ ــــة للحـــــ ـــ ـــي محاولــــ ـــ ـــ ـــا فــ ـــ ــ ــا بینهـــ ــــ ـــ ـــاون فیمــ ــــ ـــا التعــــ ـــ ـــ ـــب علیهــ ـــ ـــ ـــه یجــ ـــ ـــ فإنــ

ــین  ـــ ـــ ـــ ــ ـــاجرین والالجئ ـــ ـــ ــــوق المهــــ ــــ ـــ ــ ــــرم حق ــــ ـــ ــ ـــه أن تحت ـــ ــــ ــت نفســـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــي الوق ـــ ـــ ـــ ـــا ف ـــ ـــ ـــ ــــرعیة وعلیهـ ـــ ـــ الشـــ

ـــــدخ ـــ ــ ـــماح ب ـــ ـــ ـــامال والسـ ــــ ــا كـــ ـــ ــــ ـــى و احترامـ ـــ ـــ ــودون إلـ ـــ ـــ ـــذین یعــ ــــ ـــ ــــاجرین ال ـــ ــــذا ول المهـــ ـــ ـــــنهم، وكـــ ـــ طــ

ـــاج ـــ ــــج المهـــ ـــ ــــى دمــ ـــ ــــل علــ ـــ ــب العمــ ــــ ـــًا یجـــ ـــ ـــة دمجـــ ـــ ـــ ـــرة طویل ـــ ـــوا فتـــ ـــ ـــــذین أمضـــ ـــ ـــانونیین الـ ـــ رین القـــ

ـــك  ـــ ـــ ـــ ـــوع والتماســــ ـــ ـــ ـــ ـــة التنــــ ـــ ــــ ـــ ــا و تقویـــ ـــ ـــ ـــ ــتوطنوا فیهـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــي اسـ ــــ ـــ ـــ ـــات التـــ ـــ ـــ ـــ ـــي المجتمعــــ ـــ ـــ ــــ ـــاال فـــ ــــ ـــ ـــ فعــ

ـــة  ـــ ـــ ــاتهم القانونیـ ـــ ـــ ــــرام التزامــ ــــ ــوقهم واحتــ ـــ ـــ ــ ـــة حق ـــ ـــ ـــــاجرین معرفـ ـــ ـــق للمهــ ـــ ــــا یحــــ ـــ ــــاعي ، كمـــ ـــ االجتمـــ

ـــورة  ـــ ـــ ـــــدولیین بصــ ـــ ـــاجرین الـــ ـــ ـــ ـــي المهــ ــــ ـــ ـــذي یغطـ ـــ ـــ ــ ـــــان ال ـــ ـــــوق اإلنســـ ـــ ـــــار حقـــ ـــ ـــذ إطـــ ـــ ـــ ـــب تنفیــ ـــ ـــ وجــ

ـــة لتح ـــ ـــ ـــــر فاعلیــ ـــ ـــر أكثـــ ـــ ـــ ـــــا أكثــ ـــ ــــا یجعلهـــ ـــ ـــ ــة ممـ ـــ ـــ ـــــاییر العمالیـــ ـــ ـــة والمعـــ ـــ ـــ ــتوى الحمایــ ــــ ـــ ــین مســ ــــ ـــ ســ

ــــذلك  ـــ ـــ ـــرة ، وكـ ـــ ـــ ـــات الهجــ ـــ ـــ ـــز سیاســ ـــ ـــ ــ ــب تعزی ــــ ـــ ـــر ا یجــ ــــ ـــ ـــــاجرین، وأخیـ ـــ ـــة للمهـــ ـــ ـــ ــــاعًا المتاحــ ـــ اتســــ

ـــــى  ـــ ـــ ـــاون علـ ـــ ـــ ـــق التعـــ ـــ ـــ ــــالل توثیـــ ـــ ـــ ـــن خــ ــــ ـــ ـــوطني مــ ـــ ـــ ــتوى الـــ ـــ ــــ ــــى المســـ ــــ ـــ ـــــات علـ ـــ ـــ ـــز اإلمكانـ ــــ ـــ تعزیــ

ــــات  ـــ ـــ ـــین الحكومـــ ـــ ـــ ـــة بــــ ـــ ـــ ــــر فاعلیــــ ـــ ــــ ــــاورات أكثــ ــــ ـــ ــوار ومشــ ــــ ـــ ــیم حــــ ـــ ـــ ـــ ــــي وتنضــ ـــ ـــ ــتوى اإلقلیمـــ ـــ ـــ المســـــ

  .1دولیةوالمنظمات ال

  منضمة العمل الدولیة : ثالثا 

ــین  ـــ ـــ ــق بـ ـــ ـــ ــــد الحـ ـــ ـــى بعــ ـــ ـــة علـــ ـــ ـــل الدولیـــ ـــ ــــات العمـــ ـــ ــــز اتفاقیــ ـــ ــــدىتركــ ـــ ــغیل  إحــ ـــ ـــ ـــذه ٕ لتشـ ـــ هـــ

ـــم  ـــ ـــ ـــة رقــ ـــ ـــ ـــي االتفاقیــ ـــ ـــ ـــات هــ ـــ ــــام  79و االتفاقیـــــ ـــ ـــ 1949لعــــ ـــ ـــ ـــة بـــ ـــ ـــ الهجـــــــــــرة مـــــــــــن "والمعروفــ

ـــــــل ــال "اجـــــــل العم ـــ ــــق العمــ ــة حـــ ـــ ــ ـــة لحمای ـــ ــــذه االتفاقیـ ـــالل هـــ ـــ ـــن خـ ـــ ـــة مـ ـــ ــعت المنظمـ ـــ ـــد ســ ـــ ، فقـ
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ـــاو  ـــ ـــ ــمان المسـ ـــ ـــ ـــــاجرین، وضــ ـــ ـــــي المهــ ـــ ــــواء فــ ـــ ــیفة ســـ ـــ ـــ ــــة المضــ ـــ ـــواطني الدولـــ ـــ ـــ ــین مـ ـــ ـــ ــنهم وبــ ــ ـــ اة بیـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــل والبطالــ ـــ ـــ ـــاعدات العمــ ـــ ـــ ـــة ومســ ـــ ـــ ـــا اإلعانــ ـــ ـــ ــــا فیهــ ـــ ــور بمــــ ـــ ـــ ــــااألجـــ ـــ ـــ ـــــى ومراعـ ـــ ـــد األدنـــ ـــ ـــ ة الحــ

ــــالل  ـــ ـــ ـــًا خـــ ــــ ـــ ـــة أیضـــ ـــ ـــ ـــ ـــعت المنظمـ ـــ ـــ ـــ ـــــا سـ ـــ ـــ ـــل كمــ ـــ ـــ ـــ ــــن العمـ ـــ ـــ ــةلســـ ـــ ـــ ـــ ـــم  االتفاقیــ ـــ ـــ ـــ ــــام  143رقـ ـــ ـــ لعـــ

ـــورة  1975 ـــ ـــ ــــاجرة بصـــ ـــ ـــ ـــة المهــ ـــ ـــ ــول العمالـــ ــــ ـــ ـــة دخــ ـــ ـــ ــابقة لمكافحـــ ـــ ـــ ــــات الســــ ـــ ــــة لالتفاقیـــــ ـــ ـــ والمكملـ

ــــرعیة،  ـــ ـــ ـــر شـــ ـــ ـــ ــال غیــــ ـــ ـــ ـــ ـــي إدخــ ــــ ـــ ـــــون فـــ ـــ ـــ ــــذین یتورطــ ـــ ـــ ــــخاص الـــ ـــ ـــ ــبكات أو األشـــ ـــ ـــ ـــ ـــریم الشــ ـــ ـــ وتجــــ

ـــــى  ـــ ــــدقة علـــ ـــ ــــدول المصــــ ـــ ـــزام الــــ ـــ ـــ ــــى إلــ ـــ ـــل علــــ ـــ ــع العمـــــ ـــ ـــ ــــرعیة، مـــ ـــ ــــر شــــ ـــ ــورة غیــــ ـــ ـــ ـــة بصـــ ـــ ـــ العمالــ

ــــدة  ـــ ـــ ـــة الوافـ ـــ ـــة والعمالـــــ ـــ ـــ ــــة الوطنیــ ـــ ـــین العمالــــ ـــ ـــ ـــوق بــ ـــ ـــین الحقـــــ ــــ ــــاواة بــــ ــــ ــــوخي المســـ ـــ ــة بتــــ ـــ ــــ اإلتفاقیــ

ــیة  ـــ ـــ ــــة قضــ ـــ ـــل الدولیـــ ـــ ـــة العمــــ ـــ ــــرى لمنظمــــ ـــ ـــات ا ألخـــ ـــ ـــت االتفاقیــــ ـــ ــــا تناولــــ ـــ ـــرعیة كمـــ ـــ ـــورة شــــ ـــ بصــــ

ـــ ـــ ـــ ـــم العمــــ ـــ ـــ ـــ ـــة   رقـ ـــ ـــ ـــ ـــي االتفاقیـ ـــ ـــ ـــ ـــخرة وهـ ــــ ـــ ــــام  115ل بالســـ ـــ ـــ ــــاء  1975لعـــ ـــ ـــ ـــة بالقضـــ ـــ ــــ والخاصـــ

ـــدیق  ــــ ــت بالتصـــ ـــ ـــ ـــي قامــ ـــ ـــ ــــدول التـ ـــ ــزام الـــ ـــ ـــ ــــى التــ ـــ ــنص علـــ ـــ ــــ ـــث تـ ـــ ـــ ـــري، حیـ ـــ ـــ ـــل الجبـ ـــ ـــ ــــى العمـ ـــ علـــ

ــــل  ـــ ـــ ــكال العمـــ ـــ ـــ ـــ ـــع أشــ ـــ ـــ ـــ ــــى جمیـ ـــ ـــ ـــوري علـــ ـــ ــــ ـــــاء الفـــ ـــ ـــ ـــى القضــ ـــ ـــ ـــ ـــــل علـ ـــ ـــ ــة بالعمــ ــــ ـــ ـــ ـــى االتفاقیـ ـــ ـــ ـــ علـ

ــوع  ــ ــــ ــیة أو كنــ ــ ــــ ــــن آراء سیاسـ ــــ ـــر عـ ـــ ـــ ــــة للتعبی ـــ ــكل عفویــ ـــ ـــي شــــ ـــ ـــ ــــك ف ـــ ـــان ذلــ ـــ ـــواء كـــ ـــ ــــخرة ســـ ـــ بالســ

ـــ ـــ ـــ ــــن العقوبـ ـــ ــــاء مـــ ـــ ـــ ــــز بن ـــ ـــ ـــــن التمیی ـــ ــــوع مــ ــــ ــ ــــل أو كن ـــ ــــن العمـــ ـــ ـــراب عـــ ـــ ـــ ـــي اإلضـ ـــ ــــ ــاركة ف ـــ ـــ ة للمشــ

  .على العرق أو الدین أو الطبقة االجتماع

ــــدول   ـــ ــــن الـ ـــ ــــر مـ ـــ ــــدد الكبیـ ـــي العــــ ــــ ــــى فـ ـــ ـــي تجلـ ـــ ــ ــــدعم دول ــــ ـــة ب ـــ ــــذه االتفاقیــ ـــ ـــت هـ ــــ ـــد تمـ ـــ ــ وق

  .1دولة 175  إلىالمصدقة علیها الذي وصل 
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  رابعا منظمة العمل العربیة

ـــدد  ـــ ــــذا الصـــــ ــــ ــــي هـــ ــــ ـــة فـــ ـــ ـــــل العربیـــــ ـــ ـــة العمـــ ـــ ـــ ـــة ومنظمــ ـــ ـــ ــــدول العربیــ ـــ ـــة الــــ ـــ ـــ ــــدرت جامعــ ـــ أصــــ

ـــادرة  ـــ ـــة الصـــ ـــ ـــ ــــة االتفاقی ـــ ـــــا خاصــ ـــ ــــذكر منهـ ـــ ــي یــ ــــ ـــ ــة الت ـــ ـــ ـــل العربیـ ـــ ــــات العمـــ ــــ ــــن اتفاقیـ ــــ ـــد مـ ـــ ـــ العدی

ـــم  ـــ ــا تـ ـــ ــق مــ ـــ ــ ــة وتطبی ـــ ــ ــــار العربی ــین األقطـــ ـــ ــ ـــة ب ـــ ـــــدي العاملـ ــ ــــل األی ـــ ــــل وتناق ـــ ــة تنق ــــ ـــأن حریـ ـــ ـــي شـ ـــ فـ

ــون األ ـــ ـــ ـــــن أن تكـــ ـــ ــي مـــ ـــ ــــ ــ ـــل العرب ـــ ـــ ـــــؤتمرات العمــ ـــ ــــالل مـــ ـــ ـــ ـــه خـ ـــ ـــ ــ ــــاق علی ـــ ـــ ـــة االتفـ ـــ ـــ ــــة للعمالــ ـــ ـــ ولویـ

ـــــن  ـــي المهــــ ـــ ــــدود، وفـــ ـــ ـــیق الحــ ـــ ـــة أضـــ ـــ ـــة األجنبیـــ ــــ ــــم العمالــ ـــ ـــة، ثــ ـــ ـــة العربیـــ ـــ ـــــا العمالـــ ــة تلیهــــ ــــ الوطنیـــ

  .1والتخصصات التي ال یمكن توافرها من العمالة العربیة 
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  خاتمة

ــــا  ـــ ـــ ـــ ــبابها ومبرراتهـ ــ ــــ ـــ ـــــا أســـ ـــ ـــ ـــرعیة لهـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الشـ ـــ ـــ ـــ ــــرة غیـ ــــ ـــ ــبق، أن الهجـــ ــ ـــ ـــ ـــا ســــ ـــ ـــ ـــ ـــح ممــ ــــ ـــ ـــ یتضـ

ـــاهرة  ـــ ـــ ـــرة الظــ ـــ ـــ ــ ــــن دائ ـــ ـــ ـــت مـ ـــ ـــ ـــى خرجــ ـــ ـــ ــ ـــرد، حت ـــ ـــ ــــاد مطــ ـــ ـــ ــــي ازدیـ ـــ ـــ ـــــا فـ ـــ ــــي تجعلهـــ ـــ ــــ ــا الت ـــ ـــ ودوافعهـــ

ـــــداعیاتها  ـــ ـــاهرة وتـ ــــ ــــذه الظــ ـــ ــلبیة لهــ ـــ ـــ ـــار السـ ـــ ـــ ـــوء اآلث ـــ ـــي ضـــ ـــ ـــة فـــ ـــ ـــ ـــكلة دولی ـــ ــى مشـــ ــــ ـــ ـــت إل ـــ ـــ وتحول

ــة ـــ ـــ ـــ ـــادیة واالجتماعیـــــ ـــ ـــ ـــ ـــاالت االقتصـــ ـــ ـــ ـــ ــــي المجــــ ـــ ــــ ـــ ــــاب  فـ ـــ ـــ ـــ ــــة ارتكـــ ـــ ـــ ـــ ـــة نتیجـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــیة واألمنی ـــ ـــ ــــ والنفســــ

ـــان  ـــ ـــذلك، كـــ ـــ ـــ ــتقرار، ل ــ ـــ ـــن واالســ ـــ ــزع األمـــ ـــ ـــرائم تزعــــ ـــ ــــي جـــ ـــ ـــتراك فــ ـــ ــــات واالشـــ ـــ ــ ـــاجرین مخالف ـــ المهـــ

ـــــن  ـــ ـــرعیة، مـــ ـــ ـــ ــــر الشــ ـــ ـــ ــــرة غیـ ـــ ـــكلة الهجــــ ـــ ـــ ـــة مشــ ـــ ـــ ـــائل لمواجهــ ـــ ـــ ــــات ووســ ـــ ـــ ـــاد آلیـ ـــ ـــ ـــــن إیجــ ـــ ــــد مـــ ـــ البــــ

ـــة  ـــ ــــدول لمواجهـــ ـــ ــــاتف الــ ـــ ـــن تكــ ـــ ـــد مـــ ـــ ـــه البـــ ـــ ـــا أنـــ ـــ ـــة، كمـــ ـــ ـــــد الدولیـــ ـــ ــــدول بالقواعـ ـــ ــــزام الــ ـــ ــالل التــ ـــ خــــ

ــو  ـــ ـــ ـــي ضـــ ــــ ـــ ـــكلة فـ ـــ ـــ ــــذه المشــ ــــ ـــــن هـــ ـــ ــــدد أمـــ ـــ ـــة تهــــ ـــ ـــ ــكالت أمنیــ ـــ ــــ ــــن مشــ ـــ ــــا مــــ ــــ ــب علیهـــ ـــ ـــ ــا یترتـــ ـــ ـــ ء مـــ

ـــاجرین،  ـــ ـــ ــــاة المهـ ـــ ـــ ــــدد حی ـــ ـــه تهـــ ـــ ـــ ـــت نفسـ ـــ ــــ ـــي الوق ــــ ـــ ـــــاجرین وف ـــ ـــة للمهــ ـــ ـــ ـــة الجاذبـ ـــ ـــ ــتقرار الدولـ ــ ـــ واســـ

ــــا  ـــ ـــ ــة ذاتهـ ـــ ـــ ـــ ــار الرحل ـــ ـــ ــــى أخطـــ ـــ ـــ ــــافة إلـ ـــ ـــ ـــم، باإلضـ ـــ ـــ ــار بهــ ـــ ـــ ــــزاز واالتجـــ ـــ ـــ ــهم لالبتـ ـــ ـــ ـــة تعرضـــ ـــ ـــ نتیجــ

  .نتیجة استخدام قوارب تؤدى إلى إهالكهم ال محالة

ـــة  ـــ ـــ ـــة القانونیــ ـــ ـــ ـــظ أن المجابهــ ـــ ـــ ـــــى ویالحــ ـــ ــــد علـــ ـــ ــــرعیة تعتمــــ ـــ ـــ ــــر الشـ ـــ ـــ ـــرة غیـ ـــ ـــ ـــاهرة الهجــ ــــ لظــــ

ـــول  ــــ ـــ ـــراءات دخــ ـــ ـــ ـــیم إجـــ ـــ ـــ ـــــدود وتنظـــ ـــ ـــ ـــبط الحـ ـــ ـــ ــــى ضـــ ـــ ـــ ــ ــــدف إل ـــ ـــ ـــائي یهــ ـــ ـــ ـــ ــور وق ـــ ـــ ـــ ــورین محـ ـــ ـــ ـــ محـ

ـــلیم  ـــ ـــ ـــروط تسـ ـــ ـــ ــــد شـ ـــ ـــالل تحدیـــ ــــ ــــن خـــ ـــ ـــه، مـــ ـــ ـــ ـــة فیـ ـــ ـــ ــــري واإلقامـ ـــ ــیم الجزائـــ ـــ ـــ ــ ـــى اإلقل ـــ ـــ ــب إلـ ــــ ـــ األجانـ

ـــة  ـــ ـــ ـــة األجنبیــــ ـــ ـــ ــغیل العمالــــ ــ ـــ ـــ ــیم تشـــ ـــ ـــ ـــ ــــن تنظــ ـــ ـــ ــــال عـــ ـــ ــــ ـــب فضــ ـــ ـــ ـــة األجانــــ ــــ ـــ ــیم، ورقابـــ ـــ ـــ ـــ ــة مقــ ـــ ـــ ـــ بطاقــ

ـــرورة  ـــ ــــ ــوازي، وضـــ ـــ ـــ ـــ ــــل المــ ـــ ـــ ـــة العمـــ ـــ ــــ ـــریح بمحاربـــ ـــ ـــ ـــى تصــــ ـــ ـــ ـــ ــي علـ ـــ ــــ ـــ ــــل األجنبـ ـــ ـــ ــول العامـــ ــ ــــ ـــ حصــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــي محارب ـــ ـــ ـــ ــــر ف ـــ ـــ ــ ــــا دور كبی ـــ ـــ ــــي لهــ ـــ ـــ ــ ـــیش الت ـــ ـــ ــة والتفتـــ ــــ ـــ ـــ ـــات الرقاب ـــ ـــ ـــ ــــل هیئ ـــ ــــ ـــل، وتفعیـ ـــ ــــ بالعمــ

  .الهجرة غیر الشرعیة
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ـــع  ـــ ـــ ــــل مـ ـــ ــــي التعامـــ ـــ ـــارمة فـــ ـــ ـــ ـــة صـ ـــ ـــ ـــإجراءات قانونیـ ـــ ـــ ــــل بـ ـــ ــــابي، فیتمثـــ ـــ ــور العقـــ ـــ ـــ ــا المحــ ـــ ـــ أمــ

ـــفة  ـــ ــا بصـــ ــــ ــون فیهـــ ـــ ـــرعیة أو یقیمــــ ـــ ـــر شـــ ـــ ــفة غیـــ ـــ ــــر بصــــ ـــى الجزائـــــ ــــ ـــدخلون إلــ ــــ ــــذین یــ ـــ ـــب الــ ـــ األجانـــ

ــــر قان ـــ ـــ ـــــي غیـ ـــ ـــأتي فـــ ــــ ـــة؛ ویــــ ــــ ـــ ـــة الدولـ ـــ ـــ ـــوانین وأنظمــ ـــ ـــ ـــالف قــ ـــ ـــ ــطة تخــ ــــ ـــ ـــون أنشــ ـــ ـــ ـــة، أو یمارســ ـــ ــــ ونیـ

ـــذي  ـــ ــــ ــه، وال ـــ ـــ ــوب فیــ ـــ ـــ ـــر مرغــ ـــ ـــ ــــي غیـ ـــ ـــ ــــل أجنب ـــ ــــاد كـــ ـــ ــرد أو إبعـــ ـــ ــــ ــــراءات، طـ ـــ ـــذه اإلجـــ ـــ ـــ ـــة هـ ـــ ـــ مقدمـ

ــطة  ـــ ــــ ـــ ـــــام بأنشـ ـــ ـــ ــــذي قــ ـــ ــــ ـــن، أو الــ ــــ ـــ ـــام أو األمـــ ـــ ـــ ـــ ـــــام العـ ـــ ـــ ـــى النظــ ـــ ـــ ـــ ــــرا علـ ـــ ـــ ــــوده خطـــ ــــ ـــ ــكل وجــ ــــ ـــ ـــ یشـ

ــــلم  ـــ ـــ ــــاس بالســـ ـــ ــــ ــانها المسـ ـــ ـــ ـــ ـــن شـ ـــ ـــ ــــي مـــ ـــ ـــ ـــبالد، أو التــ ـــ ـــ ــا للــــ ـــ ــــ ـــ ـــالح العلی ـــ ـــ ــع المصـــ ـــ ـــ ــارض مــــ ـــ ـــ تتعــــ

ـــ ـــ ـــ ـــة االجتمــــ ـــ ـــ ـــ ــوطني بطریقـ ـــ ـــ ـــ ــ ــیم ال ـــ ـــ ــــ ــادرة اإلقلـ ــــ ـــ ـــ ــریم مغـ ـــ ــــ ـــ ـــــذلك تجـ ـــ ـــ ـــة، وكــ ـــ ـــ ـــ اعي أو اآلداب العامـ

  .غیر مشروعة

ـــة  ـــ ـــ ـــة جریمــ ـــ ـــ ـــى محاربــ ـــ ـــ ـــــد علــ ـــ ـــة تعتمـــ ـــ ـــ ــة جنائیــ ـــ ـــ ــــري سیاســـ ـــ ـــرع الجزائــــ ـــ ـــ ــــى المشــ ــــ ـــــد تبنـــ ـــ ولقـــ

ـــاجرین  ـــ ـــ ــــ ــــذه المهـــ ــــ ـــ ـــ ــت هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد انعكسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا، وق ـــ ـــ ــ ــ ــــاب بمرتكبیهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــد العق ـــ ـــ ـــ ــــزال أشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــب ٕ ن ـــ ـــ ـــ ـــ تهریـ

ـــروف  ـــ ـــ ـــ ــــذ بظـــ ـــ ـــ ـــ ـــي األخــ ـــ ـــ ـــ ـــارمة فـــ ـــ ـــ ـــ ـــات الصـــ ــــ ـــ ـــ ــا وا العقوبــ ــــ ـــ ـــ ــــرتها وتجریمهـــ ــــ ـــ ـــ ــــدید ومحاصـ ـــ ــــ ـــ التشـ

ــا،  ــــ ـــم بارتكابهـــ ـــ ــــى علـــ ـــ ــــان علــ ـــ ـــاجرین أو كــ ـــ ـــب المهـــ ـــ ـــة تهریـــ ـــ ـــي جریمـــ ــــ ـــالع فــ ــــ ــــل ضــ ـــ ـــة كــ ـــ ومعاقبـــ

ـــب  ـــ ـــ ـــة تهریــ ـــ ـــ ـــب جریمــ ـــ ـــ ـــي مرتكــ ـــ ـــ ـــع األجنبــ ـــ ـــ ــة، ومنــ ــــ ـــ ــــروف المخففــ ـــ ــــن الظــــ ـــ ــتفادته مــــ ـــ ـــ ــــدم اســـ ـــ وعــــ

ـــة  ـــ ـــ ــة وقائی ـــ ـــى مقاربــــ ـــ ــــل تبنـــ ـــ ــ ـــي المقاب ـــ ــــري؛ وفـــ ــــ ــــراب الجزائـ ـــ ــــي التــ ـــ ــ ـــة ف ـــ ـــن اإلقامـــ ـــ ــاجرین مـــ ـــ ـــ المهـ

ـــة  ـــ ــ ـــي حال ـــ ــ ــــررة ف ـــ ـــة المقـ ـــ ــ ــــن العقوب ـــ ــــاء مـ ـــ ـــى اإلعفـ ـــ ــ ــــد عل ـــ ـــة تعتمـ ـــ ــــن جریمــ ـــ ـــلطات عـ ـــ ــــالغ الســ ـــ إبـ

  .تهریب المهاجرین قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها

ــــرة  ـــ ــة الهجـــ ـــ ـــ ــال مكافحــ ـــ ـــ ــــي مجــ ـــ ـــــر فـــ ـــ ــا الجزائــ ـــ ـــ ـــاني منهــ ـــ ـــ ـــي تعـ ـــ ـــ ـــاكل التـ ـــ ـــ ـــل المشـ ــــ ــــي ظـــ ـــ فـــ

  :غیر الشرعیة، یمكن اإلشارة إلى نتائج دراستنا، والتي من أهمها ما یلي 

 و تسلل مهما كانت أهدافه أو إن الدخول إلى إقلیم دولة أجنبیة بطریقة غیر مشروعة ه

الغایة منه، وال تعفي األسباب والدوافع التي أوردناها ما یتعلق منها بالدولة المنشأ أو الدولة 

المستقبلة أو المتسلل أو النظام العالمي المتسلل من المالحقةً ، ینبغي البحث عن والمحاسبة 

الحلول المناسبة والتي تتالءم مع ومع اختالف أشكال التسلل وأسالیبه، یظل هاجسا ٕ یجاد 
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األسلوب الوسائل لمكافحته وسد الطرق وا المستخدم مهما كان شكل التسلل أو الطریقة التي 

  .ینفذ بها

  تنوع األخطار الناجمة عن الهجرة غیر الشرعیة بین أخطار اقتصادیة واجتماعیة

ازدیاد معدالت الجریمة وتهدید وسیاسیة، هذا باإلضافة إلى األخطار األمنیة التي تؤدى إلى 

األمن الوطني ونشر الفكر المتطرف وخاصة أنها وصلت إلى درجة القتل واالعتداء على 

  .المواطنین

  إن تجریم مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة یمكن اعتباره كإجراء عقابي، قد

  .یمكن أن یكونیكون البد منه لسد فراغ تشریعي، وتحقیق نوع من الردع، إال أنه ال 

  الحل النهائي للمشكل، فال یجب أن یتوهم أنه من الممكن معالجة هذا اإلشكال باللجوء

فقط إلى وسائل أمنیة وزجریة، فحتى أوروبا رغم شدة ترسانتها القانونیة وصرامة إجراءاتها 

 األمنیة واستخدامها لوسائل مراقبة متطورة، لم تفلح ولن تفلح في صد جماح الهجرة غیر

  .الشرعیة ما دامت العوامل قائمة وال یمكن القضاء على أسبابها

  من خالل ما تم إیضاحه یتبین أن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة مشكلة ینبغي الوقوف

عندها بإرادة قویة وأن یتم التعامل معها بعنایة بالغة، لذا حاولنا كذلك وضع بعض المقترحات 

  :وهو ما سنتعرض له على النحو التالي

یجب على الدول إیجاد بنیة اقتصادیة قویة توفر األمن الوطني وذلك بإحكام الرقابة على  -

المنافذ البریة والبحریة والجویة وتقضي على البطالة التي هي السبب األساسي لحركة 

المتسللین، وفي هذا النطاق، فإن على الدول أن تعمل على إقامة المشاریع التي تسهم في 

  .المحلیة توطین العمالة
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إن التصدي ومواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة یجب أن یكون من خالل منظومة  -

تشریعیة متكاملة وكذا إجراءات تطبق على الصعیدین الدو لي والداخلي، وذلك بإجراء 

إصالحات تنمویة شاملة لتوفیر مناصب شغل ومكافحة الفقر وترسیخ دعائم العدالة 

  .الفساد اإلداري ومحاربته االجتماعیة والقضاء على

یجاد لجنة وطنیة لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أسوة باللجان الوطنیةٕ  العاملة في  -

مختلف المجاالت، یكون هدفها یجاد الوسائل المناسبة دراسة هذه الظاهرة وا للقضاء علیها، 

ساسیة التي یمكن من خالل تحلیل دوافع وأسالیب الهجرة غیر الشرعیة ووضع األطر األ

  .السیر علیها وفق ما یتالءم وسیاسات الدول ومصالحها الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة

إن المعونات التي تقدمها األمم المتحدة لدعم التنمیة في الدول النامیة غیر كافیة مما  -

  .یتطلب تضافر جهود الدول الكبرى لتحسین األحوال المعیشیة في العالم الثالث

ـــ ـــ ــــع ذلــ ـــ ـــباب ومـ ـــ ـــة األســـ ـــ ـــو مواجهــ ـــ ــیده هـــ ـــ ـــــدعوة لتجســـ ــــدول مــــ ـــ ـــى الـ ـــ ـــــراء تبقــ ــــم إجــــ ـــى أهــــ ـــ ك، یبقـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــاع االجتماعی ـــ ــوء األوضـــ ـــ ـــ ــــي سـ ـــ ــ ـــة ف ـــ ـــ ــــرعیة والمتمثل ـــ ــــر الشــ ـــ ــ ــــرة غی ـــ ــاهرة الهجــ ـــ ـــ ــة لظـ ـــ ـــ الحقیقیـ

ـــد  ـــ ـــ ــادي یعــ ـــ ـــ ــــدافع االقتصــ ـــ ـــ ــار أن ال ـــ ـــ ــــى اعتبـــ ـــ ـــ ــــي، وعل ـــ ـــ ـــوعي األمن ـــ ـــ ــعف الــ ـــ ـــ ــادیة وضــ ـــ ــــ واالقتصـ

ـــلط ــــ ــــاتق السـ ـــ ـــى عـ ـــ ــ ــــع عل ــه یقــــ ـــ ـــرعیة، فإنـــ ـــ ــــر الشــ ـــ ــــرة غیـ ـــ ــباب الهجـ ـــ ــــرز أســـ ـــ ــــن أبـ ـــة مــــ ـــ ات المعنیــ

ـــع  ـــ ـــ ــالل وضــــ ـــ ـــ ـــ ـــن خــ ـــ ـــ ــــا مــــ ـــ ـــ ــول لعالجهـــ ـــ ـــ ـــ ــب الحلــ ــــ ـــ ـــة أنســــ ـــ ـــ ـــاهرة ودراســــ ـــ ـــ ــــذه الظــــ ـــ ــــ ــــام بهــ ـــ ـــ االهتمـــ

  .سیاسات تنمویة
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  قائمة المصادر و المراجع 

  الكتب القانونیة

ــعادي ،  -1 ـــ ـــ ـــد ســـ ـــ ـــ ـــــــــــي النظـــــــــــام محمــ ـــــــــــه ف ـــــــــــدولي الخـــــــــــاص و تطبیقات ـــــــــــانون ال الق

  .2009، دار الخلدونیة  القانوني الجزائري
ــــد ،  -2 ـــ ـــ ـــــار محمــ ـــ ـــ ــــــــــــدولي الخــــــــــــاصحبـ ـــر و  القــــــــــــانون ال ــــ ـــ ــــرؤى للنشــ ـــ ـــ ــ ــــر ، ال ـــ ـــ ، الجزائــ

  .التوزیع
ــــانع ،  -3 ـــ ـــر مـــ ـــ ـــ ــــد الناصـ ـــ ـــــال عبـــ ـــ ــــــــــوطني جمــ القــــــــــانون الــــــــــدولي العــــــــــام ، المجــــــــــال ال

  . 2009، عنابة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ،  2، ج للدولة
ـــي ،  -4 ـــة الجیاللــــ ـــــــد و مـــــــدخل عجــــ ـــــــة ، نظریـــــــة القـــــــانون بـــــــین التقیی ـــــــوم القانونی للعل

   .، الجزائر ، دار الخلدونیة الحداثة

ــــدین،  -5 ــمس الـــ ــ ـــق شـــ ـــ ــرف توفیـ ــــ ـــــــات القســـــــم العـــــــامأشـ ـــــــانون العقوب ـــــــة : شـــــــرح ق النظری

  .2008دار النهضة العربیة، : ، القاهرةالعامة للجریمة والعقوبة

ـــد -6 ــــ ـــــطفى محمـ ــین مصـــ ـــ ــــــــامأمـــ ــــــــات القســــــــم الع ــــــــانون العقوب ــــــــة: ، ق ــــــــة الجریم ، نظری
  . 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، : بیروت

ــــري -7 ـــ ـــ ــــات الجزائ ـــ ـــ ـــانون العقوب ـــ ـــ ـــرح قـ ــــ ــة، شـــ ـــ ـــ ــ ــــد اهللا أوهایبی ـــ ـــ ـــر : عب ـــ ـــ ــــام، الجزائـ ـــ ـــــم العـــ ـــ  ،القســ
  .2015موفم للنشر، 

ــــود،  -8 ـــ ـــ ــاج حمـــ ـــ ـــ ـــ ـــــد الحــ ـــ ـــ ـــان القـــــــــــــانون الـــــــــــــدولي للبحـــــــــــــارمحمــ ـــ ـــ ـــ دار ): األردن(، عمـ
  .2008الثقافة، 

 :الجزائــر ، 17 ط ،العــام الجزائــي القــانون فــي الــوجیز بوســقیعة، أحســن -9
  .2018 ىومو، دار
 القســـم :األول الكتــاب ،الجزائـــري العقوبـــات قـــانون شـــرح فــرج، رضــا -10

  . والتوزیع لننشر الوطنیة الشركة :الجزائر العام،
ــة الجــرائم الحلبــي، عیــار الســالم علــي محمــد -11 ــى الواقع ــي األمــوال عل  ف

  .2009 والتوزیع، للنشر الوراق مؤسسة :عمان ،المقارن القانون
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ـــــد،  -12 ــكندریةمبـــــــــادئ القســـــــــم العـــــــــام مـــــــــن التشـــــــــریع العقـــــــــابيرؤوف عبیــــ ـــ ـــ  ،، اإلسـ
  .2015مكتبة الوفاء القانونیة، 

 السیاســـي، واللجـــوء الســـریة الهجـــرة المخـــادمي، رزیـــق القـــادر عبـــد -13

  .2012الجزائر،  الجامعیة، دیوان المطبوعات ،الثانیة الطبعة
  القوانین و المراسیم 

 بشــروط یتعلــق 2008 یولیــو 25 بتــاریخ الصــادر 11-08 رقــم القــانون -1

ــنقلهم بهــا وٕاقــامتهم الجزائــر إلــى األجانــب دخــول  الرســمیة، الجریــدة ،فیهــا وت
  .2008 یولیو 02 في الصادرة ، 36 العدد

ــوم  -2 ـــ ـــ ـــ ـــــي  330 - 90المرســـ ـــ ـــ ـــ ــؤرخ ف ـــ ـــ ـــ ـــوبر  27المـــ ـــ ـــ ـــ ــق  ،1990أكتـــ ـــ ـــ ـــ بتحدیـــــــــــــــد المتعلـــ

ــراض  تحلیـــــــق الطـــــــائرات األجنبیـــــــة فـــــــوق التـــــــراب الجزائـــــــريشـــــــروط  ـــ ــه ألغــ ـــ ــــا فیــ وتوقفهـــ
ــــام ـــ ـــب أحكـــ ـــ ــوم بموجــــ ـــ ـــ ـــــذا المرســ ـــ ــام هــ ـــ ـــ ــت أحكــ ـــ ـــ ــ ــة، ألغی ـــ ـــ ــ ـــة وتحاری ـــ ـــ ـــذي : تقنیـ ـــ ــــ ـــوم التنفی ـــ ـــ المرسـ

ـــــي  199 - 10 ـــ ـــ ـــ ــؤرخ فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــائرات 2010أوت  30المــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــق طــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــد تحلیــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــمن قواعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ، المتضــ
ـــدد  ـــ ــــ ــــمیة، العــ ـــ ــــدة الرســـــ ـــ ـــ ــــوطني، الجریــ ـــ ـــ ــــراب الــ ـــ ـــوق التـــــ ـــ ـــ ـــة فـــ ـــ ـــ ــــدول األجنبیـــ ـــ ـــ ــــا50الــ ـــ ـــ درة ، الصــ

  .2010سبتمبر  01بتاریخ 
ـــم  -3 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــي رقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوم الرئاسـ ـــ ـــ ـــ ـــــي  418-03المرســــ ـــ ـــ ـــ ــــؤرخ فـــ ـــ ــــ ـــ ــور  09/11/2003المـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المنشـــ

ـــدد  ـــ ــــ ــمیة العــ ــ ـــ ـــ ـــدة الرســ ـــ ـــ ـــــي  69بالجریـــ ـــ ـــ ـــة فـ ـــ ـــ ــــــــــــق ب 12/11/2003المؤرخـــ مكافحــــــــــــة المتعل

  .تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو

ـــر  - 4 ـــ ـــ ـــ ـــــي  86-70األمـــ ـــ ـــ ـــ ــؤرخ فـ ـــ ــــ ـــ ــمبر  15المـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــانون ،  1970دیســ المتضـــــــــــــــمن ق

ــانون  الجنســــــــــــیة ــــ ـــ ــب القـــ ـــ ـــ ـــ ــتمم بموجـ ـــ ـــ ـــ ــــدل و المـ ـــ ـــ ـــــي  08-05، المعــ ـــ ـــ ــؤرخ فـ ـــ ـــ ـــ ــــاي  04المـ ـــ ـــ مــ
  .2005جوان 22، الصادرة بتاریخ  43ج ر ، العدد  2005

ـــر  – 5 ـــ ـــ ـــ ـــــي  155-66أمـ ـــ ـــ ــ ـــؤرخ ف ـــ ـــ ـــ ــو  8مـ ـــ ـــ ـــ ــ ــمن  1966یونی ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــانون العقوبـــــــــــــاتیتضــ  ق
  .2016یونیو  19الؤرخ في  02-16معدل و متمم بالقانون 
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  األطروحات و المذكرات القانونیة 

ـــة  -1 ـــ ــــن فریحـ ـــ ــید ب ـــ ـــــــر شـــــــرعیةرشــ ـــــــوطني بصـــــــفة غی ـــــــیم ال ـــــــادرة اإلقل ـــــــة مغ ،  ، جریم
  .2010مذكرة ماجستیر ، جامعة تلمسان 

 فــي ماجســتیر مــذكرة ،الجزائــر فــي لألجانــب القــانوني النظــام أحمــد، لحمــر -2
  . 2003 تلمسان، جامعة الخاص، القانون

ــك،  -3 ـــ ـــ ــــد المالـــ ـــ ـــ ــــایش عبـ ـــ ـــ ـــــــــــب المهـــــــــــاجرین الســـــــــــریینصـ ـــة ، مكافحـــــــــــة تعری ـــ ـــ أطروحــ
  .2014دكتوراه، جامعة تیزي وزو، 

 األورو العالقــات إطــار فــي الشــرعیة غیــر للهجــرة األمنــي البعــد فــایزة، ختــو -4

 جامعـــة السیاســـیة، العلـــوم كلیـــة ماجیســـتر، مـــذكرة ،2010-1995مغاربیـــة
  .2010 الجزائر ،

 األمــن منظــور مــن الجزائــر  فــي الشــرعیة غیــر الهجــرة واقــع رشــید، ســاعد -5

محمـــد  جامعـــة ، السیاســـیة، والعلـــوم الحقــوق ماجســـتیر ،كلیـــة مــذكرة ،اإلنســـاني
  . 2012 بسكرة، -خیضر 

  الملتقیات و الندوات العلمیة

 النــدوة ،الجزائــر فــي الســریة الهجــرة حــول دارســة الــدهیمي، عمــر األخضــر -1
 نــایف جامعــة الشــرعیة، غیــر الهجــرة مكافحــة فــي العربیــة حــول التجــارب العلمیــة
 .2010السعودیة ، للعلوم األمنیة، العربیة

 التشـــریع فـــي الشـــرعیة غیـــر الهجـــرة مكافحـــة آلیـــات همیســـي، رضـــا -2
 العربیــة نــایف جامعــة الشـــرعیة، غیــر الهجــرة حــول النــدوة العلمیـــة الجزائــري،
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  :الملخص 

ــــرع  ـــ ــــ ــــذي أواله المشــ ــــ ـــ ــام الــ ــــ ـــ ـــ ــــدى االهتمـ ـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ـــذه الدراســــ ـــ ـــ ـــ ــــالل هـ ـــ ـــ ــــن خـــ ـــ ـــ ــــا مـــ ـــ ـــ ــــح لنـــ ــــ ـــ یتضــ

ــة ـــ ـــ ـــ ــــري لمعالجـ ـــ ـــ ـــــى  الجزائــ ـــ ـــ ــنص علـ ـــ ـــ ـــ ــــالل الـ ـــ ـــ ـــن خــ ــــ ـــ ــــرعیة مــ ـــ ـــ ـــــر الشــ ـــ ـــ ـــرة غیـ ـــ ـــ ــــاهرة الهجـــ ـــ ـــ ظــ

ــعیة  ــ ـــ ـــق بوضـــــ ـــ ـــ ـــانون المتعلـــ ـــ ـــ ــا القـــ ــــ ـــ ــــاء بهـــ ـــ ـــ ــــي جــ ــــ ــة التــــ ـــ ــــ ـــات القانونیـــ ـــ ــــ ـــن اآللیــ ـــ ـــ ــة مـــ ــــ ـــ مجموعـــ

ـــــن  ـــ ـــ ـــة مــ ـــ ـــ ـــ ـــي جملـ ـــ ـــ ـــ ـــات فـ ـــ ـــ ـــ ــــذه اآللیـ ـــ ـــ ـــــدت هـــ ـــ ـــ ـــد تجســ ـــ ــــ ــــات، وقـــ ـــ ـــ ـــانون العقوبـــ ـــ ـــ ـــ ـــب وقـ ـــ ــــ األجانـــ

ــیم  ـــ ـــ ـــــلل، وتنظــ ـــ ــع التســ ـــ ـــ ــ ـــدود ومن ـــ ـــ ــة الحـ ــــ ـــ ـــى حمایـ ـــ ـــ ـــــدف إلـ ـــ ــــي تهــ ـــ ـــ ــراءات الت ـــ ـــ ـــدابیر واإلجــ ـــ التــــ

  .ي الجزائریة، ومحاربة اإلقامة غیر المشروعةتواجد األجانب على األراض

  حمایة الحدود  –مكافحة  –غیر شرعیة  –الهجرة : الكلمات المفتاحیة 

Summary: 

It is clear to us through this study the extent of the attention paid by 
the Algerian legislator to addressing the phenomenon of illegal 
immigration by stipulating a set of legal mechanisms that came in the 
law relating to the status of foreigners and the Penal Code. These 
mechanisms were embodied in a number of measures and 
procedures aimed at protecting the borders and preventing 
Infiltration, regulating the presence of foreigners on Algerian soil, and 
combating illegal residence. 
Keywords: immigration - illegal - combat - border protection  

  

 

 

 


